
 

 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DE REATIVAÇÃO DO CBH DOS AFLUENTES DO 1 

BAIXO IGUAÇU – SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 2 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quinze horas, estiveram 3 

presentes na reunião virtual pelo aplicativo Zoom: Eneas Machado, Thalita Pereira Schneider, 4 

Ellen Almeida – IAT, Natielen Somariva Toledo Penso – CREA PR, Christine Nascimento 5 

Grabaski – UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão, Célio W. Boneti e Elisandra Gessi – 6 

Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Denise Rauber – UTFPR Pato 7 

Branco, Alvaro Boson de Castro Faria – UTFPR Dois Vizinhos, Silvia Romão – Universidade 8 

Federal da Fronteira Sul, Jonathan Santos da Silveira – APEAM, Dirceu Antônio Schnem – 9 

AEAFB, Maria Arlete – Comunidade Adelaide Maria Trindade, Thaís Goldeff Hahn – 10 

participante ouvinte da cidade de Capanema. Iniciou-se a reunião com a apresentação dos 11 

participantes, e em seguida o Sr. Enéas Machado deu início a exposição de uma apresentação 12 

sobre Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). Foi explanado sobre o que vem a ser um Comitê 13 

de Bacia e a participação da sociedade civil no mesmo, quais as entidades que originalmente o 14 

compunham e foi sugerida uma composição bastante próxima do original. Ao final, foi 15 

apresentado um cronograma com os próximos passos para a reativação do Comitê de Bacia 16 

dos Afluentes do Baixo Iguaçu. Após a apresentação, abriu-se a palavra para os participantes 17 

colocarem suas dúvidas e contribuições. O Sr Célio Boneti comentou sobre o interesse da 18 

Associação de Desenvolvimento Regional participar do Comitê, devido a sua 19 

representatividade. O Sr. Dirceu Schnen colocou que a apresentação serviu de grande 20 

aprendizado. O prof. Alvaro Faria mencionou que na região de Dois Vizinhos existe uma 21 

Associação de Classe dos Engenheiros Florestais (AEFOS) bastante atuante na região, e a 22 

mesma realizou um requerimento para o IAT para que pudesse participar do Comitê, 23 

pleiteando uma vaga como entidade vinculada ao CREA. O Sr. Enéas Machado pediu para 24 

que o referido requerimento fosse encaminhado para o e-mail do Comitê. A prof.ª Christine 25 

Grabaski comentou que existe uma comunidade indígena considerável no município de 26 

Laranjeiras do Sul e que seria interessante consultá-los para participação no Comitê; 27 

comentou também, que seria necessário marcar uma reunião para revisão do regimento 28 

interno do Comitê para relembrar e/ou atualizar o conteúdo do mesmo devido ao longo 29 

período que o Comitê ficou inativo. Em resposta, o Sr. Enéas Machado disse que na primeira 30 

ou segunda reunião plenária do Comitê, o regimento interno será revisado. A prof.ª Denise 31 

Rauber pontuou que no caso da Sociedade Civil para a escolha das instituições titulares e 32 

suplentes, seria importante disponibilizar o contato das pessoas que se mostraram interessadas 33 

em participar do Comitê, pois uma das grandes preocupações é atingir a maior 34 
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representatividade possível, visto que a região do Baixo Iguaçu abrange setenta municípios; 35 

questionou também se na primeira reunião plenária haveria a possibilidade de trazer mais 36 

pessoas para participação ou a reunião seria apenas para definir e organizar as atividades do 37 

CBH. Sobre o regimento interno, a prof.ª Denise Rauber colocou que seria de suma 38 

importância revisá-lo, pois algumas informações importantes como legislação, plano estadual 39 

e nome dos membros, estariam desatualizadas. Perguntou também como haviam sido 40 

estabelecidos os novos percentuais de participação de cada setor no Comitê. Em resposta, o 41 

Sr. Enéas Machado disse que iria encaminhar uma lista com os nomes e contatos de todos os 42 

atuais e eventuais membros da Sociedade Civil e a ideia seria que em uma próxima reunião só 43 

com o setor da Sociedade Civil, fosse já definido os membros participantes do Comitê, para 44 

que na primeira reunião plenária pudesse ser dada a posse aos membros. Em relação às 45 

porcentagens de cada setor, disse que não estavam fixadas e seria possível alterá-las de acordo 46 

com a demanda. A Sra. Thalita Schneider colocou que inicialmente foi feito um levantamento 47 

dos dados de todos os representantes e membros que faziam parte do Comitê no ano de dois 48 

mil e treze, uma vez que a ideia era dar andamento às atividades que estavam paradas e não 49 

começar um novo Comitê. Entrou-se em contato com todos os membros, algumas instituições 50 

não existiam mais ou os membros não faziam mais parte. Alguns foram indicando outros 51 

participantes/municípios/entidades, e é dessa forma que a comunicação vem sendo realizada 52 

no Comitê. Ao final, a Sra. Thalita Schneider frisou que a busca por novos membros não foi 53 

totalmente ampliada, pois o referido Comitê é um CBH em andamento e os objetivos da 54 

reunião eram: atualizar os atuais membros, qual a situação do Comitê, apresentar os 55 

interessados em participar e dar oportunidade para que novas indicações fossem realizadas. A 56 

mesma ressaltou a importância de todos acompanharem pelo site do IAT a documentação do 57 

Comitê (decreto, regimento interno, atas de reunião). A prof.ª Silvia Romão perguntou se o 58 

ideal seria fazer uma conversa entre o grupo das Entidades de Ensino e Pesquisa para decidir 59 

entre eles como ficaria a distribuição das vagas, para que em uma próxima reunião já fossem 60 

definidos os nomes participantes. Em resposta, o Sr. Enéas Machado confirmou e sugeriu que 61 

o ITFPR ocupasse uma cadeira de suplente. A Sra. Thalita Schneider frisou que a questão de 62 

titularidade e suplência das entidades não está definida e fica a cargo dos próprios membros 63 

decidirem. O prof. Alvaro Faria questionou se a suplência teria que ser obrigatoriamente de 64 

outra instituição, pois caso não fosse necessário seria mais fácil as vagas de titular e suplente 65 

serem ocupadas por membros da mesma instituição. Em resposta, a prof.ª Silvia Romão disse 66 

que dessa maneira seria reduzida a participação de entidades e sugeriu que no formato que 67 

estava sendo realizado originalmente não haveria problema os membros serem de instituições 68 
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distintas. A mesma perguntou se há uma duração definida para ocupação dos cargos de titular 69 

e suplente, e se o regimento interno prevê um período de alteração desses cargos, sugerindo 70 

que as próprias Universidades estabelecessem um período de troca entre as vagas de titular e 71 

suplente. O prof. Alvaro Farias sugeriu que fosse aberta uma cadeira de titular para a 72 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), dado que a Sociedade Civil tem uma 73 

porcentagem mínima de vinte por cento na participação no Comitê. A Sra. Flávia Ostapiv 74 

perguntou se o convite havia sido realizado apenas para Universidades públicas ou 75 

Universidades particulares também haviam sido convocadas. Em resposta, o Sr. Enéas 76 

Machado disse que Universidades públicas e privadas haviam sido convidadas, mas com 77 

ênfase nas universidades já participantes do Comitê original.. A prof.ª Christine Grabaski 78 

reiterou a importância da revisão do regimento interno a fim de regulamentar todas as 79 

questões que haviam sido levantadas, inclusive a periodicidade do mandato. O Sr. Enéas 80 

Machado colocou que o mandato das instituições participantes de qualquer Comitê de Bacia 81 

foi modificado de dois anos para quatro anos por meio de decreto, porém o regimento interno 82 

do Comitê dos Afluentes do Baixo Iguaçu pode conter suas especificidades, como por 83 

exemplo, o período de cada instituição como titular e suplente. Frisou também que o suplente 84 

tem as mesmas atribuições que o titular, somente não tem poder de voto caso o titular esteja 85 

presente na mesma reunião. A prof.ª Silvia Romão perguntou como foi realizada a 86 

distribuição do número de cadeiras para cada setor. Em resposta, o Sr. Enéas Machado disse 87 

que foi mantida a mesma distribuição que existia originalmente e em relação ao número de 88 

vagas é possível aumentar, se necessário. A prof.ª Denise Rauber comentou que na época em 89 

que foi feita a distribuição de vagas no Comitê, foi realizado um debate buscando-se uma 90 

representatividade entre as universidades daquela época. De acordo com a professora, na 91 

época não houve interesse das universidades particulares em participar do Comitê, muito 92 

provavelmente pela pouca oferta ou inexistência de cursos vinculados à área ambiental. Havia 93 

uma alta participação do Poder Público e dos Usuários devido aos interesses dos mesmos. Ao 94 

final comentou também que provavelmente agora existam novos membros interessados em 95 

participar do Comitê e que o objetivo maior é fazer com que as atividades do Comitê voltem a 96 

acontecer, auxiliando no processo de desenvolvimento da região com membros 97 

representativos e engajados. A prof.ª Denise Rauber perguntou se a mesma apresentação que 98 

havia sido feita à Sociedade Civil também havia sido realizada ao Poder Público e aos 99 

Usuários da bacia. Em resposta, o Sr. Enéas Machado disse que havia sido praticamente a 100 

mesma apresentação com a modificação de alguns slides, mas com o mesmo objetivo. O prof. 101 

Alvaro Faria se colocou à disposição para criar um grupo no Whatsapp para facilitar a 102 
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comunicação e discussão sobre o regimento interno do Comitê. O Sr. Enéas Machado sugeriu 103 

que a discussão e modificação do regimento interno fosse realizada posteriormente, pois seria 104 

necessário um grupo de trabalho (GT) nomeado pela plenária para apresentar sugestões. A 105 

prof.ª Silvia Romão questionou se haveria a possibilidade de entrada de novas universidades e 106 

como realizar essa solicitação. O Sr. Enéas Machado disse que a princípio não seriam 107 

disponibilizadas novas vagas para novos membros, permaneceriam as cadeiras já definidas 108 

anteriormente no ano de dois mil e treze. A prof.ª Denise Rauber perguntou se a apresentação 109 

seria disponibilizada. Em resposta, o Sr. Enéas Machado disse que a apresentação seria 110 

disponibilizada por e-mail juntamente com a lista de contatos e ata. A Sra. Natielen Penso 111 

declarou o interesse do CREA em permanecer no Comitê na vaga destinada a entidades 112 

técnico-profissional; também sugeriu que devido ao número de vagas, se mantivesse o CREA, 113 

a Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná e dentre as associações de 114 

engenheiros fosse escolhida uma representante para compor o Comitê. O Sr. Enéas Machado 115 

sugeriu que a Sra. Natielen Penso conversasse com as associações de engenheiros e as outras 116 

entidades técnico-profissionais, e enviasse por e-mail uma sugestão de composição. A Sra. 117 

Thalita Schneider comentou que seria possível transferir uma vaga destinada a ONGs para as 118 

entidades técnico-profissionais, caso não haja uma nova sugestão de uma terceira ONG para 119 

participar do Comitê. Não havendo mais contribuições, o Sr. Enéas Machado agradeceu a 120 

presença de todos e todas e encerrou a reunião. 121 

 122 

Link de acesso para gravação da reunião: https://www.youtube.com/watch?v=Jc2RxAum14Y 123 

 124 

Ellen Cristina de O. Almeida Thalita P. Schneider 

Engªs Ambientais - Residentes Técnicas  

 125 

De acordo, 126 

Danielle Tortato 

Gerência de Gestão de Bacias 

 127 
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