
 
 
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DOS AFLUENTES DO 
BAIXO IGUAÇU 

 

Aos vinte três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, estiveram 

presentes na reunião virtual pelo aplicativo Zoom: FLÁVIA NATÁLIA OSTAPIV (IAT), KELI 

STARCK (Prefeitura Municipal de Pato Branco), LEANDRO PETKOWICZ (Prefeitura 

Municipal de Itapejara d’Oeste), MICHELE DOS SANTOS (Prefeitura Municipal de 

Realeza), EDENILSON ALBANI, KELLEN TONUS e VANDERLEI NIENDIECKER 

(SANEPAR), CÁSSIA SILMARA AVER PARANHOS (COPEL),PEDRO DIAS (ABRAPCH), 

JOSÉ RESCIGNO, DIEGO SEMINARA (ENGIE), DAIANA SCHÜTZ e RODRIGO 

MIARELLI DE OLIVEIRA (BRF), MARCIO PELEGRINI (Araucária Papéis), EDSON 

FLESSAK (Flessak Eletro), ANDRESSA APARECIDA KERKHOFF e MARELI LINCK 

NEITZKE (Cooperativa Coopertradição), MARCOS BERTONCELLO e DAIANE 

TAUCHERT (Cooperativa Coasul), MURICI JOSÉ CHIODELLI (Hotel Águas do Verê) 

MARIA ARLETE DA SILVA (Comunidade Quilombola Adelaide Maria Trindade), DALMO 

LIBARDONI e CLAIR ANTONELO (ADUPAM), SIDINEI MARTINI (MAB), NATIELEN 

PENSO (CREA-PR), FRANCIELE FOLLADOR (UNIOESTE Francisco Beltrão) , SILVIA 

ROMÃO (UFFS Laranjeiras do Sul), ALVARO BOSON FARIA (UTFPR Dois Vizinhos) e 

WAGNER DE AGUIAR (UTFPR Francisco Beltrão), DENISE RAUBER (UTFPR Pato 

Branco), GILZA MARIA FRANCO (Realeza), dos convidados CELÇO ARISI (Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão), IVANA OSTAPIV (GAEMA Pato Branco), ELLEN 

ALMEIDA, ENÉAS SOUZA MACHADO, LUCINEIDE MARANHO (IAT Curitiba), NICOLÁS 

LOPARDO (SANEPAR). Os representantes CIBELE MUNHOZ AMATO e CÍNTIA MAZON 

PAROLA (ICMBio), HAMILTON BELLONI (Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu) e 

LAURA CALDERAN DE LANNOY (Agência de Desenvolvimento do Sudoeste do Paraná) 

justificaram a ausência na reunião. O Sr. ENÉAS MACHADO na função de secretaria 

executiva abriu a reunião (primeiro item da pauta) e passou a palavra a Sra. ELLEN 

ALMEIDA para que fosse realizada a chamada. Logo após o Sr. ENÉAS MACHADO, 

passou para o segundo item da pauta, colocando em aprovação a minuta da ata da 1ª 

reunião ordinária do Comitê. Sem nenhuma objeção a leitura da mesma foi dispensada e o 

documento foi aprovado por unanimidade. Na sequência a Sra. ELLEN ALMEIDA 

apresentou a única chapa inscrita (terceiro item da pauta) para eleição da mesa diretora 

do Comitê (Chapa 1). Na função de presidente o Sr. EDENILSON ALBANI, na função de 1º 

Vice-Presidente a Sra. Denise Rauber, na função de 2º Vice-Presidente a Sra. Kelli Starck. 

O Sr. ENÉAS MACHADO pediu para que o Sr. EDENILSON ALBANI fizesse o uso da 

palavra para comentar sobre a chapa inscrita (Chapa 1). Após as considerações do Sr. 

EDENILSON ALBANI, a Sra. DENISE RAUBER e KELLI STARCK, componentes da chapa 

inscrita, fizeram também as suas considerações. Tendo apenas uma chapa inscrita, a 

eleição foi realizada por aclamação (quarto item da pauta). O Sr. ENÉAS MACHADO deu 

posse à nova mesa diretora e desejou uma boa gestão (quinto item da pauta). O mesmo 

sugeriu que fosse agendada uma reunião entre a mesa diretora e a secretaria executiva do 

Comitê para que fosse elaborada uma lista de projetos a serem desenvolvidos, com foco 

no termo de referência para elaboração do Plano de Bacia do Comitê. O Sr. ENÉAS 

MACHADO também sugeriu a criação de uma Câmara Técnica dos Instrumentos de Gestão 

(CTINS), para que seja realizado o acompanhamento do termo de referência do Plano e 

posteriormente o acompanhamento do Plano. Passando para os assuntos gerais (sexto 

item da pauta), a Sra. DENISE RAUBER comentou sobre o dia mundial da água e sugeriu 
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que o Comitê realizasse um evento no dia vinte e dois de março em conjunto com as 

instituições de ensino e as instituições voltadas para a gestão de recursos hídricos, para 

abordar e divulgar questões relativas a nova legislação e as atividades do Comitê de Bacia 

para a comunidade. Também colocou à disposição o anfiteatro da UTFPR para a realização 

do evento. O Sr. ENÉAS MACHADO sugeriu que fosse abordado no evento a apresentação 

e discussão do projeto de lei que altera a Lei 9.433/97 (PL 4546/2021). O Sr. PEDRO DIAS 

e o Sr. JOSÉ VICENTE RESIGNO também fizeram suas considerações sobre o assunto. 

A Sra. IVANA OSTAPIV solicitou à Secretaria Executiva do Comitê que a incluísse na 

reunião com a mesa diretora do Comitê. Também comentou que no evento do dia mundial 

da água seria realizado o lançamento de um projeto de restauração de nascentes e mata 

ciliar da Bacia do Rio Pato Branco. A Sra. ELLEN ALMEIDA apresentou aos membros do 

Comitê um ofício de uma instituição (NUCAFI) que gostaria de fazer parte do Comitê dos 

Afluentes do Baixo Iguaçu. No entanto, como a entidade não pertencia à região abrangida 

pela bacia foi encaminhada para que entrasse em contato com a Secretaria Executiva do 

Comitê na qual ela fazia parte. Não havendo mais pautas a tratar, o Sr. EDENILSON 

ALBANI fez suas considerações finais e encerrou a reunião. 

Link de acesso para gravação da reunião: https://youtu.be/XeweTlIU5mA 

 

EDENILSON ALBANI 

Presidente da Mesa Diretora  
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