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PAUTA: Verificação do quorum e leitura do expediente; Aprovação da Ata da 16ª 4 
Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI; Substituições e reconduções de membros do 5 
Comitê; Instituições ausentes em mais de três reuniões consecutivas; Pronunciamento 6 
da SUDERHSA sobre o Módulo I do Plano do Tibagi – Diagnóstico; Pronunciamento 7 
da Câmara Técnica de Acompanhamento da Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica 8 
do Rio Tibagi sobre o Módulo I - Diagnóstico; Deliberação sobre o Módulo I do Plano 9 
de Bacia do Rio Tibagi; Assuntos Gerais. 10  

11 
Aos dez dias do mês de março de 2010, às 09:30 horas, no Auditório do Clube de 12 
Engenharia e Arquitetura de Londrina – CEAL, em Londrina – PR, iniciou-se a 17ª 13 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia do Tibagi. O Coordenador da Agência de Bacia do 14 
Tibagi, sr. WAGNER LUIZ KRELING, deu boas vindas aos membros do Comitê e demais 15 
presentes, agradeceu a hospitalidade do CEAL, em receber o Comitê. Chamou a frente, 16 
para compor a mesa, o presidente do Comitê, sr. SÉRGIO BAHLS, o sr. ÉVERTON LUIZ 17 
DA COSTA SOUZA, Diretor Operacional das Águas, do Instituto das Águas do Paraná 18 
(ÁGUAS PARANÁ) e também membro do Comitê e a senhora MARIANNA SOPHIE 19 
ROORDA, secretária executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ao dar as boas 20 
vindas ao prefeito de Fernão, do Estado de São Paulo, sr. ADELCIO APARECIDO 21 
MARTINS, que também é presidente do Comitê do Médio Paranapanema (CBH-MP), o sr. 22 
WAGNER também chamou-o para compor a mesa. Após a mesa composta, passou a 23 
palavra ao sr. SÉRGIO BAHLS, para o mesmo presidir a Plenária. Sr. SÉRGIO BAHLS 24 
também saudou os membros do Comitê, ali presentes, bem como os demais convidados. 25 
Chamou, ainda, para compor a mesa a senhora SURAYA MODAELLI, secretária 26 
executiva do CBH-MP e também a doutora SOLANGE VICENTIN, Promotora do Meio 27 
Ambiente, em Londrina. O sr. SÉRGIO BAHLS solicitou ao prefeito ADELCIO para que o 28 
mesmo dirigisse algumas palavras à Plenária. Este, de posse da palavra, discorreu, em 29 
poucos minutos, sobre a importância do Comitê, sobre a importância da participação 30 
política dos prefeitos nos Comitês de São Paulo, entendendo que no Paraná deveria 31 
acontecer a mesma situação, falou, também, a respeito do CBH-MP e, por fim, a respeito da 32 
importância da integração dos Comitês do Paranapanema, tanto do lado paulista como do 33 
lado paranaense, no processo de construção do Comitê Integrado da Bacia do Rio 34 
Paranapanema, o que virá a ser, na sua interpretação, algo de muito bom para a gestão das 35 
bacias que estão inseridas na bacia maior, do Paranapanema. Agradeceu a oportunidade e 36 
desejou que este encontro seja o primeiro de uma série de encontros de integração, 37 
convidando, inclusive, os membros do Comitê do Tibagi a participarem da próxima reunião 38 
do CBH-MP, que se realizará na cidade de Quatá, em São Paulo, no dia 26 de maio de 39 
2010. Ao término do pronunciamento do prefeito ADELCIO, o sr. SÉRGIO BAHLS 40 
agradeceu a presença dos membros da mesa, convidando-os a se somarem à Plenária, para 41 
que os assuntos da pauta pudessem ser trabalhados. Uma vez constatado o número 42 
necessário de membros à reunião e a apresentação da pauta na tela da multimídia, passou-se 43 
ao segundo item da pauta – Aprovação da ata da 16ª Reunião Ordinária do CBH-44 
TIBAGI. A única intervenção, a respeito da minuta da ata, deu-se pela senhora MARTHA 45 
SUGAI, da COPEL, que não se tratou de teor, mas sim da forma, o que não exigiu 46 
discussão, apenas o compromisso de sua parte em estar disponibilizando as correções de 47 



escrita que achava pertinente. Após esta intervenção, passou-se à aprovação da ata, e que se 48 
efetivou na seqüência. No terceiro item da pauta – posse dos membros do Comitê da 49 
Bacia do Rio Tibagi, para a gestão 2010-2011, o sr. SÉRGIO BAHLS relata que, para a 50 
composição do Comitê para a gestão 2010-2011, foram necessárias diversas reuniões com 51 
os segmentos, que ocorreram desde novembro do ano de 2009, particularmente com as 52 
prefeituras, as ONGs, as entidades de classe, as universidades e as empresas municipais de 53 
abastecimento de água e tratamento de esgoto, com o intuito das novas indicações e/ ou 54 
reconduções. Após tal relato, o sr. SÉRGIO BAHLS passa a identificar cada membro do 55 
Comitê, titular e suplente, dando, assim, posse aos mesmos para a gestão 2010-2011. Para o

 

56 
quarto item da pauta – Critérios para a eleição da nova Diretoria do Comitê, o sr. 57 
SÉRGIO BAHLS solicitou ao sr. WAGNER, da Agência de Bacia, para que expusesse 58 
sobre o assunto. O sr. WAGNER relatou os critérios da eleição através da apresentação do 59 
“Edital de Convocação para Eleição” na tela da multimídia, onde ali se encontravam as 60 
seguintes informações, as quais foram salientadas pelo sr. WAGNER: os interessados terão 61 
até o dia 16 de abril de 2010, às 17:00 horas, para apresentarem chapa, indicando os 62 
candidatos a Presidente e a Secretário Geral; o processo eleitoral acontecerá no dia 20 de 63 
abril de 2010, no Clube Harmonia, da empresa Klabin S/A – Papéis Monte Alegre, em 64 
Telêmaco Borba, em reunião que se iniciará às 10 horas. Sr. WAGNER também apresentou 65 
na tela a ficha de inscrição das chapas, que, juntamente com o Edital de Convocação para 66 
Eleição, será encaminhada a todos os membros do Comitê. Informou também que, com a 67 
apresentação de tal Edital, os membros do Comitê já estavam convocados para a reunião do 68 
dia 20 de abril, em Telêmaco Borba. Em relação ao quinto item da pauta – Apresentação 69 
do novo órgão Instituto das Águas do Paraná, o sr. SÉRGIO BAHLS convidou o sr. 70 
ÉVERTON, do Instituto das Águas, para apresentar a nova instituição, que substituiu a 71 
Superintendência do Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental –

 

72 
SUDERHSA. Sr. ÉVERTON apresentou, basicamente, o Organograma da nova instituição, 73 
que deverá ser conhecida como ÁGUAS PARANÁ. Indicou a junção de algumas diretorias, 74 
a criação de outras e também a criação da Gerência de Bacia, que deverá ser um “pequeno” 75 
Instituto das Águas na área de abrangência das bacias hidrográficas, ou seja, deverá 76 
desempenhar o papel do Instituto na operacionalização de algumas funções, como a 77 
emissão de Outorga, por exemplo; e continuará sendo a gestora dos recursos hídricos nas 78 
bacias hidrográficas, construindo o Plano de Bacia, elaborando estudos para a cobrança de 79 
águas, para o enquadramento, para os usos considerados insignificantes, e dando a 80 
assistência logística e administrativa para o funcionamento do Comitê. Como vem sendo 81 
efetuado pela Agência de Bacia atualmente. Passando para o sexto item da pauta – 82 
Ratificação do Comitê à participação de seus representantes na Pré-Conferência 83 
Nacional de Águas, evento este que ocorrerá em Brasília, DF, entre os dias 23 e 25 de 84 
março de 2010, o sr. SÉRGIO BAHLS apresentou os nomes que deverão representar o 85 
Comitê, os quais foram ratificados pela Plenária. Pelo Poder Público representará o Comitê 86 
o sr. CELSO LUIS MENON KRÜGER, membro titular, pertencente ao município de 87 
Imbituva; pelos Usuários de Recursos Hídricos representará o Comitê, por indicação de seu 88 
titular, a senhora MÔNICA IRION ALMEIDA, da COPEL e pela Sociedade Civil, 89 
representará o Comitê, o senhor NELSON HIDEMI OKANO, membro titular, pertencente 90 
a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES. A respeito deste assunto, o 91 
professor JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI, da Universidade Filadélfia de Londrina –

 

92 
UNIFIL sugeriu que os representantes do Comitê, em seu retorno pudessem preparar uma 93 
apresentação aos demais, como uma forma de socialização dos conhecimentos adquiridos, 94 



o que a Plenária aprovou. Ficou definido que tal apresentação acontecerá em reunião 95 
posterior a do dia 20 de abril. Em relação ao sétimo item da pauta – Assuntos Gerais, o 96 
sr. SÉRGIO BAHLS começou relatando sobre as atividades do Grupo de Trabalho da 97 
Bacia do Rio Paranapanema, que esta se dando em três eixos – a base de dados, a 98 
integração entre os Comitês e o processo de Educação Ambiental. Para um melhor 99 
esclarecimento foi convidada para fazer uso da palavra a senhora SURAYA, secretária 100 
executiva do CBH-MP, que relatou aos membros do Comitê um pouco do contexto 101 
histórico do GT Paranapanema, e sobre as considerações da última reunião, ocorrida em 04 102 
e 05 de março, em Presidente Prudente. Salientou a importância da integração dos Comitês 103 
para a formação do Comitê do Paranapanema e, por fim, reiterou o convite à participação 104 
dos membros do Comitê do Tibagi na reunião do CBH-MP, em 26 de maio, no município 105 
de Quatá, em São Paulo. O segundo assunto, dentro dos assuntos gerais, tratou do Plano 106 
Estadual de Recursos Hídricos, em que o sr. SÉRGIO BAHLS convidou novamente, 107 
reiterando a importância da participação de todos os membros do Plenário, para o evento de 108 
apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, ocorrido posteriormente à reunião do 109 
Comitê, junto ao Teatro do Colégio Londrinense, no período da tarde. Finalizado os 110 
assuntos da pauta o Presidente, Sr. SÉRGIO BAHLS, agradeceu a presença dos membros 111 
do Comitê e dos convidados, agradeceu a hospitalidade do CEAL, a participação do 112 
prefeito ADÉLCIO, de Fernão/SP e da secretária executiva do CBH-MP, senhora 113 
SURAYA, dando por encerrada a reunião da qual eu, WAGNER LUIZ KRELING, 114 
coordenador da Agência da Bacia do Rio Tibagi, lavrei a presente Ata.   115 
De Acordo 116  

117 
SÉRGIO ROBERTO BAHLS 118 
Presidente do Comitê da Bacia do Rio Tibagi. 119  

120 
Membros presentes na 17ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: 121 
Gil Renato Alves Abelin – Titular – SEAB 122 
Jurandir Antonio Manoel – Titular – SESA 123 
Luiz Fernando Shoiti Oba – Suplente - SESA 124 
Everton Luiz da Costa Souza – Titular – SEMA 125 
Leliana Aparecida Casagrande Luiz – Suplente – SEMA 126 
Celso Luiz Menon Krüger – Titular – Prefeitura Municipal de Imbituva 127 
Alcides Cândido Maia – Titular – Prefeitura Municipal de Ortigueira 128 
Jozias Piza de Moraes – Titular – Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara 129 
Carlos Eduardo Levy – Titular – Prefeitura Municipal de Londrina 130 
Acir Pedro Crivelari – Titular - SANEPAR 131 
Rosangela A. P. Mello – Suplente – SANEPAR 132 
Sérgio Roberto Bahls – Titular – SANEPAR 133 
Miguel Gardini – Titular – SAMAE Ibiporã 134 
Gerson Nogueira Júnior – Titular – SAMAE Nova Santa Bárbara 135 
Arilde Sutil Gabriel de Camargo – Titular – COPEL 136 
Martha Regina Von Borstel Sugai – Titular – COPEL 137 
Mônica Irion Almeida – Suplente – COPEL 138 
Emerson Luis Antoniacomi – Titular – FEMSA 139 
Francisco Augusto Sella – Titular – COROL  140 
Silvio Krinski – Titular – OCEPAR 141 



Carla Beck – Titular – FAEP 142 
Rudiger Boye – Titular – ONG Vida Verde 143 
Laila Pacheco Menechino – Titular – ONG MAE 144 
João Antonio Cyrini Zequi – Titular – UNIFIL  145 
Fernando Pilatti – Titular – UEPG 146 
Patrícia Carneiro Lobo Faria – Titular – UTFPr 147 
Irene Domenes Zapparoli – Suplente – UEL 148 
Nelson Hidemi Okano – Titular – ABES 149 
João Kovalechyn – Titular – AEAPG 150 
Nelson Salim Abbud – Titular – SENGE 151 
Fernando João Rodrigues de Barros – Suplente – CEAL  152 
Janderson Marcelo Canhada – Suplente – COPATI  153  
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158 
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