
ATA DA 8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO 1 
TIBAGI 2  

3  
4 

OBJETO: Apresentação da situação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos no Estado 5 
do Paraná; Apresentação da equipe de profissionais da Agência de Bacia do Tibagi e do seu 6 
Plano de Trabalho para o ano de 2006; Aprovação do Termo de Referência para elaboração 7 
do Plano de Bacia do Rio Tibagi; Apresentação e aprovação de agenda para as próximas 8 
reuniões ordinárias do Comitê; Assuntos Gerais. 9  

10  
11 

Aos 31 dias de maio de 2006, às 14:00 horas, no Auditório da Klabin Paraná Papéis, junto à 12 
Harmonia Clube em Telêmaco Borba, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária do Comitê da 13 
Bacia do Tibagi,. O Secretário Geral do Comitê SÉRGIO ROBERTO BAHLS, na ausência 14 
do Presidente do Comitê, deu início à reunião fazendo a verificação do quorum, contando 15 
com a presença de trinta membros, cujos nomes e respectivas instituições encontram-se em 16 
anexo na lista de presença. A seguir fez a leitura do nome dos novos membros do Comitê 17 
indicados pelas instituições, em substituição aos atuais: IVAN BRIBIS RODRIGUES do 18 
Conselho Indígena Do Estado Do Paraná substituindo ANTONIO RIBEIRO, LUIZ 19 
CARLOS KEMPNER TEIXEIRA da PM de Apucarana substituindo MATEUS 20 
FALLEIROS, ANGELO ANTONIO MARONEZE da COROL substituindo IRINEU DE 21 
PAULA, LUCIANA TOZETTO da Kaiser substituindo WILSON ANTONIO 22 
HOLTMANN. Na seqüência o secretário do Comitê realizou a leitura dos assuntos a serem 23 
discorridos na reunião, sugerindo em face da importância do Termo de Referência, a 24 
inversão da pauta, passando esta ser a primeira a ser discutida, sendo a proposta aprovada 25 
por unanimidade. ANGELITA CZEZACKI KRAVUTSCHKE da CESCAGE solicitou 26 
que, atendendo ao Regimento Interno, fosse lida antes do início das apresentações a Ata da 27 
última reunião realizada para aprovação pelos membros do Comitê. SÉRGIO ROBERTO 28 
BAHLS informou que este material não havia sido disponibilizado, impossibilitando a sua 29 
apresentação. EUCLIDES SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga Ambiental solicitou que 30 
fosse registrado em Ata a presente falha, inclusive questionando a legitimidade da 31 
participação do COPATI como membro do Comitê, fato este discutido na última reunião 32 
realizada. Em seguida WAGNER LUIZ KRELING, gerente da Agência da Bacia do 33 
Tibagi, iniciou a apresentação do Termo de Referência, propondo que as contribuições dos 34 
membros do Comitê fossem repassadas a cada item apresentado, facilitando desta forma o 35 
andamento dos trabalhos, o que foi aceito por todos. As contribuições apresentadas, de 36 
acordo com a respectiva itemização, foram as seguintes: Item 4.1 Avaliação da 37 
Disponibilidade Hídrica e da Qualidade da Água na Bacia, FRANCISCO STRIQUER 38 
SOARES da Universidade Estadual de Londrina solicitou acrescentar no texto a avaliação 39 
da qualidade da água e das condições ecológicas do rio; MARIA INÊS PEDROZA 40 
MACHADO DIAS da Prefeitura Municipal de Castro sugeriu acrescentar no texto  também 41 
referências a quantidade das águas superficiais e subterrâneas; o Diretor Presidente da 42 
SUDERHSA Darcy Deitos falou da expectativa da aprovação do Termo de Referência em 43 
discussão, visando o início da elaboração do Plano num curto espaço de tempo, e colocou 44 
que durante a sua elaboração o Plano será apresentado em etapas, que serão discutidas 45 
pelos membros do Comitê, até sua aprovação final. O item 4.1 foi colocado em votação 46 
pelo secretário e aprovado por todos, incluindo as sugestões apresentadas. Item 4.2 Usos 47 



Atuais, ANGELITA CZEZACKI KRAVUTSCHKE da CESCAGE solicitou a inclusão da 48 
metodologia da Agenda 21 referente às estratégias de participação popular na elaboração do 49 
Plano; GIL RENATO ALVES ABELIN da SEAB comentou que os itens aprovados nesta 50 
reunião deverão ser incluídos no escopo do Plano e solicitou que fossem incluídos no sub 51 
item 4.2.d - Usos Agropecuários consultas a SEAB e suas vinculadas (EMATER, IAPAR, 52 
CLASPAR, CODAPAR, CEASA), também a FAEP, FETAEP e OCEPAR sobre os 53 
grandes irrigantes, as granjas de grande porte e criações intensivas, bem como 54 
levantamentos do uso do solo e proteção de mananciais e fontes (matas ciliares); LUIZ 55 
ANSELMO MERLIN TOURINHO da FAEP solicitou também que neste subitem sejam 56 
incluídas a Federação da Agricultura e a OCEPAR; JOÃO BATISTA MOREIRA SOUZA 57 
da Patrulha propôs que seja acrescentado um novo subitem 4.2.g –Drenagem urbana e 58 
poluição difusa; ERIVELTO SILVEIRA da SANEPAR sugere no subitem 4.2.a – 59 
Abastecimento Público a substituição da palavra – informações por – diagnósticos de 60 
mananciais de abastecimento; MAURO CAPELLARI da FUNAI solicitou que no subitem 61 
4.2.e - Geração de Energia sejam consultados tanto a FUNAI como as comunidades 62 
indígenas; FRANCISCO STRIQUER SOARES da Universidade Estadual de Londrina 63 
propôs que seja acrescentado novo item 4.2.h referente a usos indígenas na Bacia do 64 
Tibagi; EUCLIDES SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga Ambiental solicitou cópia dos 65 
estudos da COBRAPE citado no sub item 4.2.a, sugeriu também que no final do parágrafo 66 
do subitem 4.2.c – Estabelecimentos Comerciais e de Serviços fosse acrescentado logo 67 
depois de pequeno porte – segundo a Lei de Recursos Hídricos em vigor e dispositivos 68 
legais de outorga, solicita ainda que no subitem 4.2.e – Geração de Energia seja 69 
acrescentado – em consonância com as demandas de água e diretrizes descritas no Plano; 70 
FRANCISCO STRIQUER SOARES da Universidade Estadual de Londrina solicitou que 71 
no item 4.2 sejam consideradas as necessidades naturais do ecossistema; EMÍLIO 72 
TREVISAN da SUDERHSA sugeriu que no sub item 4.2. f – Lazer  a palavra -restringir 73 
seja substituída por – levar em consideração; JOÃO BATISTA MOREIRA SOUZA da 74 
Patrulha  sugeriu que a redação do sub item 4.2.f incluísse hotéis fazenda e similares, 75 
clubes, associações, prefeituras, escolas, empresas de ecoturismo e colocou-se à disposição 76 
para auxiliar os técnicos da agência na elaboração deste item específico do diagnóstico; 77 
CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS da Milênia Agrociências S.A colocou que o 78 
objetivo principal deste item é a elaboração de um banco de dados e que na seqüência 79 
poderá ser complementado com as informações que se fizerem necessárias; na seqüência 80 
foram colocados em votação as propostas apresentadas, sendo que todas foram aprovadas 81 
por unanimidade, excluída a proposta apresentada pelo representante da SANEPAR  82 
ERIVELTO SILVEIRA. Item 4.3 Balanço entre a disponibilidade e demanda, foi 83 
aprovado por unanimidade sem restrições ou colaborações. Item 4.4 Uso e ocupação do 84 
solo, ANGELITA CZEZACKI KRAVUTSCHKE da CESCAGE solicitou que também 85 
sejam considerados os Planos Diretores Municipais e o Zoneamento Ecológico Econômico; 86 
na seqüência foi colocada em votação a proposta apresentada, sendo que a mesma foi 87 
aprovada por unanimidade. Item 4.5 Eventos Críticos, aprovado por unanimidade sem 88 
restrições ou colaborações. FRANCISCO STRIQUER SOARES da Universidade Estadual 89 
de Londrina solicitou a retirada dos EIA/RIMAS citados no item 4 Subsídios para a 90 
Realização do Diagnóstico da Situação Atual da Bacia do Rio Tibagi, MARIA INÊS 91 
PEDROZA MACHADO DIAS da Prefeitura Municipal de Castro se posicionou contrária, 92 
EUCLIDES SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga Ambiental colocou que existem 93 
EIA/RIMAS referentes a energia elétrica que estão sendo questionados na justiça e se 94 



posicionou a favor da retirada dos mesmos, DARCY DEITOS da SUDERHSA disse que 95 
existem vários EIA/RIMAS elaborados para a Bacia e não só de energia elétrica e que 96 
deveriam ser levados em consideração em função do volume expressivo de informações, 97 
EUCLIDES SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga Ambiental comentou que existem 98 
EIA/RIMAS fraudados e que a SUDERHSA e o IAP já possuem dados corretos e 99 
confiáveis não necessitando dos EIA/RIMAS, WAGNER LUIZ KRELING  gerente da 100 
Agência da Bacia Hidrográfica do Tibagi comentou que será criada uma Câmara Técnica 101 
de Acompanhamento do Plano que avaliará as informações pesquisadas, JOÃO BATISTA 102 
MOREIRA SOUZA da Patrulha disse que existem EIA/RIMAS do Setor Elétrico 103 
inconsistentes mas que não se pode generalizar, uma vez que foram elaborados  104 
EIA/RIMAS para outros temas, PCAs e Planos de Manejo de Solo com qualidade técnica; 105 
FRANCISCO STRIQUER SOARES da Universidade Estadual de Londrina sugeriu a 106 
substituição no texto da página 11 – poderão ser consultados por – deverão, o secretário do 107 
Comitê procedeu a votação vencendo a proposta da permanência dos EIA/RIMAS  e a 108 
substituição sugerida pelo representante da Universidade Estadual de Londrina. Na 109 
sequência foi apresentado o item 5 – Cenários Tendências e Desejáveis, que foi aprovado 110 
por unanimidade. Na apresentação do item 6 – Propostas para a Bacia e Plano de 111 
Investimentos, item 7 – Indicadores de Monitoramento de execução do Plano e item 8 – 112 
Produtos do Plano, ANGELITA CZEZACKI KRAVUTSCHKE da CESCAGE solicitou a 113 
inclusão de indicadores de monitoramento referentes à participação popular; EUCLIDES 114 
SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga Ambiental solicitou que fosse acrescentado no item 115 
8 na descrição do quarto produto  - cenários de cobrança , obras e ações de recuperação 116 
ambiental a serem contempladas no curto prazo. Logo após o secretário do Comitê colocou 117 
em votação o Termo de Referência, que foi aprovado por unanimidade, incluídas as 118 
sugestões aprovadas por itens. O Diretor Operacional das Águas, JOSÉ LUIZ 119 
SCROCCARO procedeu a apresentação dos técnicos da Agência da Bacia do Tibagi, 120 
WAGNER LUIZ KRELING gerente, ALEX SEVERO ALVES engenheiro civil, NELSON 121 
BERNO administrador, EDUARDO FRITZEN engenheiro ambiental e MARCELO 122 
GONÇALVES técnico administrativo. Na seqüência JOSÉ LUIZ SCROCCARO, Diretor 123 
Operacional das Águas da SUDERHSA procedeu à apresentação sobre o Sistema Estadual 124 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Logo após a sua conclusão o secretário do Comitê 125 
apresentou e aprovou a seguinte agenda de reuniões para o ano de 2006: 28/07 - Instituição 126 
da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano a se realizar no município de Ponta 127 
Grossa; 19/09 – Reunião na Região de Londrina e 01/12 em Telêmaco Borba. No ultimo 128 
item do dia, referente a Assuntos Gerais, JOÃO BATISTA MOREIRA SOUZA da Patrulha 129 
solicitou que fosse elaborado um Portal para o Comitê, e os técnicos da SUDERHSA lhe 130 
informaram que já se encontra em elaboração; LUIZ ANSELMO MERLIN TOURINHO  131 
da FAEP solicitou que as cópias das palestras apresentadas fossem encaminhadas a todos 132 
os membros do Comitê; FERNANDO PILATTI da UEPG comentou sobre a necessidade 133 
de se rever o texto dos itens 1, 2 e 3 referentes a Introdução, Objetivo e Principais Aspectos 134 
da Bacia do Rio Tibagi devido a necessidade de alguns ajustes, colocando-se à disposição 135 
para auxiliar na elaboração dessas adequações; foi apresentado um vídeo institucional da 136 
KLABIN; DARCY DEITOS  da SUDERHSA convidou todos a participarem do Encontro 137 
Estadual a realizar-se em Curitiba no próximo dia 9 de junho para apresentação do Plano 138 
Nacional de Recursos Hídricos; EUCLIDES SERVINO GRANDO JÚNIOR da Liga 139 
Ambiental solicitou que as duas últimas atas fossem encaminhadas o mais rápido possível 140 
com a lista de presença e parabenizou a SUDERHSA pela coragem de submeter o Termo 141 



de Referência à aprovação do Comitê. Por fim o Secretário Geral do Comitê SÉRGIO 142 
ROBERTO BAHLS agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual 143 
eu CARLA MITTELSTAEDT técnica da SUDERHSA, lavrei a presente Ata. 144  

145  
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De acordo 147  
148  
149  
150  
151 

SÉRGIO ROBERTO BAHLS 152 
Secretário Geral do Comitê da Bacia do Rio Tibagi 153  
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