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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 3
Aos 12 dias do mês de outubro de 2020, às 9h00min, por meio de web conferência
utilizando a Plataforma Teams e formalizada por meio de gravação, iniciou-se a 26ª
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, diante da presença dos
membros representantes: GIOVANI DIEGO NIEDERLE, da FUNAI;
ROBERT HICKSON, do Instituto Água e Terra – Regional de Toledo; TIAGO
BACOVIS e GLÁUCIA ASSIS do Instituto Água e Terra – Curitiba; FERNANDA
GOSS BRAGA, da SEDEST; LUIZ ROBERTO FAGANELLO e LUIZ ANTÔNIO
ZANÃO JÚNIOR, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR; PAULO
SALESSE, da SEAB; MARCOS JOSÉ CHAVES, representante do Grupo R20;
CRISTINA MUNCHEN, do Núcleo Regional de Educação - Toledo; LUCAS
DALL'AGNOL DA SILVA, da Prefeitura de Foz Iguaçu; LILIAN CARDOSO e ANA
PAULA BERTÉ, da Prefeitura de Toledo; CLAUDETE SCARAVONATTO, da
Prefeitura de Pato Bragado; ROBERTO PEDRON, da Prefeitura de Mercedes; FABIO
REGELMEIER, da SAAE de Marechal Cândido Rondon; NICOLÁS LOPARDO, RITA
IVONE CAMANA e NILTON PEREZ da SANEPAR; SIMONE FREDERIGI
BENASSI, da ITAIPU; PEDRO DIAS, da ABRAPCH; CLAUDIANE MORETTI e
MICHEL BERNADI, da LAR Cooperativa Agroindustrial; ORLANDO DE PARIS
JUNIOR E ANALISE DALL AGNOL, da BRF, JORDANI RODRIGUES DA SILVA,
da Agrícola Horizonte; GUILHERME SCHURT, da MCR Amidos; LUIZ SCHULZ, da
SOORO; JOSEY VAZ SANTOS, da Prati, Donaduzzi; DIMAS JOSÉ DETONI, da
Copagril; CELSO BRASIL e NESTOR BRAUM, da Copacol. JOÃO PAULO ZUFFA,
da C.vale; GUSTAVO ATHAYDE, da ABAS Paraná; ADALBERTO TALESCA e
RICARDO PALMA, do CREA; ELIAS LIRA e CARLA BEM, da UTFPR - campus
Medianeira; ARMIN FAIDEN, da UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon;
ANGELA TISCHNER, representante do FPTI; OSVALDO SARAIVA, do Rotary;
DENISE BORÇOI, representante da RPPN; dos convidados KETINNY CAMARGO DE
CASTRO, TATIANA AKEMI SAKAGAMI e JULIA BIANEK do Instituto Água e
Terra; DANIELLE TORTATO , Gerente de Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto
Água e Terra; JOSÉ LUIZ SCROCCARO, Diretor de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental do Instituto Água e Terra e EVERTON SOUZA, Presidente do Instituto Água
e Terra. A Sra. DANIELLE TORTATO, na função de Secretária Executiva do Comitê
de Bacia do Paraná 3, abriu oficialmente a reunião solicitando aos presentes uma breve
apresentação do nome e da entidade que estavam representando (primeiro item da
pauta). Na sequência, passou a palavra para o Sr. EVERTON SOUZA, que agradeceu a
participação de todos e discursou sobre importância dos Comitês na gestão dos recursos
hídricos do Estado do Paraná. Na sequência, o Sr. JOSÉ LUIZ SCROCCARO também
pediu a palavra e agradeceu a participação de todos, enaltecendo o trabalho desenvolvido
pelo mandato anterior, o qual se encerrou no mês de março. Como formalidade do
segundo item da pauta, o Sr. EVERTON LUIZ, na sua função de Presidente do Instituto
Água e Terra, deu posse aos membros da nova composição do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Paraná 3 (Composição em anexo), ressaltando o trabalho e a
responsabilidade que os mesmos irão enfrentar ao longo do mandato quadriênio. Após a
posse, o Sr. EVERTON SOUZA e o Sr. JOSÉ LUIZ SCROCCARO, lamentaram não
poderem continuar na reunião, mas desejaram a todos ótimas discussões e deliberações.
Dando continuidade, a Sra. DANIELLE TORTATO colocou em votação a aprovação da
Minuta de Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê (terceiro item da pauta), que após
uma solicitação e correção do nome do Sr. ELIAS LIRA, foi aprovada sem mais
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alterações. Dando sequência à pauta, a Srta. KETINNY CASTRO, fez uma BREVE
explanação sobre o PROCOMITÊ (quarto item da pauta) e abordou sobre a necessidade
da aprovação do Relatório de Atividades de 2020 e o Plano de Trabalho de 2021, os quais
foram apresentados e na sequência, aprovados pela Planária. Ainda sobre o
PROCOMITÊ, a Srta. TATIANA SAKAGAMI, discursou sobre a capacitação,
ressaltando a importância da realização da capacitação dos novos membros, e divulgou o
curso autoinstrucional voltado para esses representantes, ofertado pela Secretaria
Executiva. Além disso, falou sobre a necessidade de os membros realizarem um checkin, que foi encaminhado para todos após a reunião. Na ocasião, o Sr. ADALBERTO
BARBOSA pediu a palavra e propôs a criação de um grupo de WhatsApp, para facilitar
a comunicação entre os membros e também para ser um canal de divulgação de informes
e demais assuntos relacionados ao Comitê. Sem objeções, a Srta. KETINNY CASTRO
se comprometeu em criar o grupo. Em continuidade, iniciaram-se das discussões
referentes aos encaminhamentos para Eleição da Mesa Diretora, formada por (quinto
item da pauta). A Srta. KETINNY CASTRO apresentou uma proposta de edital de
convocação de eleição, a ser realizada em Reunião Extraordinária do Comitê no dia 20/05.
Após as discussões e manifestações de conflitos de agenda, foi deliberado que a Eleição
deverá ocorrer no dia 26/05/2021, às 9h30min. Encaminhando para o final da reunião, a
Sra. DANIELLE TORTATO abordou sobre os assuntos gerais do Comitê (sexto item da
pauta), informando que durante a reunião setorial realizada para a composição do
segmento, não se obteve manifestação do setor de lazer, recreação e outros usos não
consultivos. Devido a isso, a vaga destinada a este setor permanece em vacância. Ainda,
a Sra. DANIELLE TORTATO destacou a possibilidade da vaga ser ocupada pelo setor
de hidroeletricidade conforme solicitado pelo Sr. PEDRO DIAS, que na sequência pediu
a palavra. O Sr. PEDRO DIAS falou sobre a importância do setor na Bacia e que seria
oportuno para o Comitê que outros empreendimentos hidroelétricos participassem do
colegiado. A Sra. SIMONE BENASSI, também se manifestou a favor do setor de
hidroeletricidade em ocupar a cadeira em vacância, mas demonstrou a preocupação em
relação à proporcionalidade do Comitê, bem como a necessidade de alteração da
composição descrita no Regimento. A Srta. KETINNY CASTRO explicou que não será
necessário realizar a alteração da composição pois, caso aprovado, o setor de
hidroeletricidade irá ocupar uma vaga já existente que está em vacância. O Sr. ARMIN
FEIDEN solicitou a palavra e questionou a necessidade de manter a cadeira da Itaipu,
que, segundo ele, não é usuário da Bacia do Paraná 3. A Sra. SIMONE BENASSI, que é
representante da Itaipu, disse que a Entidade foi inserida na composição a partir do
decreto de criação do Comitê, e que a maioria dos rios da Bacia do Paraná 3 é afluente do
Lago de Itaipu, o que justifica a participação da entidade no Comitê, mas enfatiza que se
for da vontade da maioria, não se opõe em deixar de participar do colegiado. Alguns
membros manifestaram sobre a importância da permanência de Itaipu no Comitê. O Sr.
ELIAS LIRA reforçou a necessidade da participação da Itaipu, mas alertou que esse
assuntou não está na pauta em discussão e solicitou que a Plenária se atentasse na
deliberação referente ao uso da vaga em vacância pelo setor hidroelétrico. Com isso, a
Sra. DANIELLE TORTATO colocou a solicitação em votação e o colegiado aprovou
sem mais discussões. Sem mais manifestações e com a pauta do dia vencida, a Sra.
DANIELLE TORTATO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 26ª Reunião
Ordinária do CBH Paraná 3, que se tratou a presente ata.
DANIELLE TORTATO
Gerente de Gestão de Bacias Hidrográficas

