
Ata da 7ª Assembléia Geral Ordinária 1 
Comitê da Bacia do Rio Tibagi  2  

3 
Aos 05 dias do mês de novembro de 2004, às 10:30 horas realizou-se a 7ª Assembléia Geral 4 
Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi, nas dependências do Club Harmonia em 5 
Telêmaco Borba. O Sr. Reinaldo Ribeirete, Presidente do Comitê, deu as boas vindas a 6 
todos os presentes e confirmado o quorum começou a reunião. O Sr. Reinaldo apresentou a 7 
ordem do dia: Eleição do Presidente e Secretario Geral do Comitê para o próximo biênio. 8 
Como todos os presentes haviam recebido antecipadamente a minuta da Ata da reunião 9 
anterior, não houve necessidade de leitura. Reinaldo disse que na reunião anterior foi 10 
estipulado que a data limite para apresentação da chapa para concorrer à eleição para 11 
Presidente e Secretário Geral do Comitê seria o dia 25/10/2004 até as 17:00 em 12 
correspondência enviada ao COPATI. Ele infirmou que não houve inscrição de nenhuma 13 
chapa, e que por isso e pelo pedido de alguns membros do Comitê, solicitando a sua 14 
permanência a frente do mesmo, ele se lançava candidato à reeleição formando a seguinte 15 
chapa: Para Presidente do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: Reinado Gomes Ribeirete – 16 
Representante do Poder Público e para Secretário Geral: Sérgio Roberto Bahls – 17 
representante do Setor de Usuários. Reinaldo diz que entende a falta de interesse dos 18 
membros em se candidatar à presidência do Comitê justamente pela falta de agilidade em 19 
que está sendo tratada pelo governo do Estado a questão dos recursos hídricos. Reinaldo diz 20 
que vai marcar uma reunião com o Secretário do Meio Ambiente, Sr. Luiz Eduardo Cheida, 21 
para cobrar mais agilidade para a Bacia do Tibagi, pois ele entende que ninguém tem tempo 22 
a perder com reuniões e viagens e muito menos o COPATI tem dinheiro sobrando para 23 
movimentar as reuniões Comitê. Para que uma reunião como essa aconteça, o COPATI 24 
banca custos com telefones e fax, publicação de edital em jornais, despesas de viagens, 25 
entre outros custos que na verdade deveriam ser pagos pela SUDERHSA e não pelo 26 
COPATI. Mauro Capellari, da Funai, pergunta ao Presidente Reinaldo se é verdade que o 27 
Comitê do Tibagi está ficando para trás dos outros comitês do Paraná, pois segundo ele 28 
havia sabido o Comitê do rio Jordão já começou a trabalhar. O Sr. Édson. da SUDERHSA, 29 
respondeu que isso não é verdade e que os trabalhos não começaram em nenhum Comitê do 30 
Paraná. O Sr. Reinaldo retoma a palavra e parte para a votação da chapa única, e por ser 31 
única, a votação deu-se por aclamação. Não havendo manifestações contrárias, prosseguiu-32 
se a votação, sendo reeleito por unanimidade o Sr. Reinaldo Ribeirete como Presidente do 33 
Comitê e eleito o Sr. Sérgio Bahls como Secretário Geral do Comitê. Nada mais havendo a 34 
tratar, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que após lida e 35 
aprovada, será assinada pelos presentes. 36  
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