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ATA DA 23ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO TIBAGI 2 
Data: 16 de outubro de 2013, das 09:00 até as 16:00hs. 3 

Local: Salão de Reuniões do Clube Harmonia, localizado em Harmonia, município de 4 

Telêmaco Borba. 5 

Participantes da Plenária de acordo com a lista de presença dos membros titulares e 6 

suplentes:  7 
Prefeitura Municipal de Castro – Maria Ines P. M. Dias - meioambiente@castro.pr.gov.br 8 

SEAB – Ponta Grossa - Laertes Bianchessi -     lsbianchessi@seab.pr.gov.br  9 

Grupo Ecológico Vida Verde – Rudiger Boye - rudiger.b@gmx.net 10 

Pref. Mun. de Telemaco Borba – Fernando Gabriel de Oliveira – 11 

fernando.gabriel@pmtb.pr.gov.br  12 

Carlos 13 

Instituto Aguasparana - Ivo Bernardo Heisler Junior – ivobernardo@aguasparana.pr.gov.br 14 

Cooperativa Integrada - Ana Lucia A. Maia - ana.almeida@integrada.coop.br 15 

Sanepar - Juliano Cesar Rego Ferreira – julianof@sanepar.com.br 16 

Sanepar - Fabiano I. Oroski - fabianoi@sanepar.com.br 17 

Copati - Galdino Andrade - andradeg@uel.br 18 

Industrias Klabin - Henrique Luvison Silva - hlsilva@klabin.com.br 19 

Sanepar - Edson Denobi  -  denobi@sanepar.com.br 20 

Assoc. Aquicultores Campos Gerais - Osmar Bruno Zoldan - 21 

alevinosguarituba@hotmail.com 22 

UEPG – Nucleam - Luis Carlos Godoy -  luizcgodoy@brturbo.com.br 23 

AEAPG – Assoc. Engº.  Arqº. de Ponta Grossa - João Kovalechyn  -   24 

j.kovalechyn@ig.com.br  25 

Pref. Mun. Ponta Grossa - Fernando Pilatti - fpilatti@pg.pr.gov.br 26 

OCEPAR - Silvio Krinski - silvio.krinski@ocepar.coop.br  27 

Fundação ABC - Flavia Godoi - flavia@fundacaoabc.org.br 28 

Fundação ABC - Gabriel Barth - gabrielbarth@fundacaoabc.org.br 29 

FAEP - José Hess -  josehess@faep.com.br 30 

COPEL - Paulo H. Rathunde - phr@copel.com.br  31 

Emerson 32 

Participantes convidados conforme lista de presença: 33 
Pref. Municipal de Castro – Marianne Urbanski - meioambiente@castro.pr.gov.br  34 

 SEAB – Ponta Grossa - Neuri C. Machado - - neurimachado@seab.pr.gov.br 35 

ADAPAR – Ponta Grossa – Luiz Antonio Scheuer - lscheuer@adapar.pr.gov.br  36 

Cooperativa Integrada – Sergio Luis D. David – sergio.david@integrada.coop.br  37 

Instituto Aguasparana - João Lech Samek – joaosamek@hotmail.com 38 

Instituto Aguasparana – Ricardo Johansen – ricardojoh@aguasparana.pr.gov.br 39 

RELATORIA -  40 
RICARDO JOHANSEN - ricardojoh@aguasparana.pr.gov.br 41 

ASSUNTOS DISCUTIDOS: 42 



 
 

ATA CBHT 16/10/2013 | 2/3 
 

Item 01 – Abertura – Nesse momento foi conferida a presença dos membros e constatado 43 

que havia quorum para inicio  da reunião.  A abertura foi realizada pelo Senhor GALDINO 44 

(COPATI) que agradeceu a presença de todos e dando as boas vindas, anunciando a 45 

presença de novas instituições que passaram a fazer parte deste COMITÊ, representando do 46 

segmentos da Sociedade Civil de ENSINO e PESQUISA e COOPERATIVA, sendo a 47 

FUNDAÇÃO ABC e a COOPERATIVA INTEGRADA. Passou a palavra ao Sr. Ivo 48 

Bernardo (ÁGUASPARANÁ) que efetuou esclarecimentos a respeito das dificuldades na 49 

continuidade dos trabalhos pela saída do Engº Fabio(ÁGUASPARANÁ) de Londrina que 50 

encontrou oportunidade fora do Instituto e da Conselheira Martha Sugai da Copel que 51 

aposentou-se. Apresentou escusas pela falta de encaminhamento das atas e do material que 52 

seria apresentado nesta reunião, devido o desligamento do gerente da Bacia do Tibagi. O 53 

Sr. Galdino(COPATI) com a palavra agradeceu as explicações e encaminhou a Plenária a 54 

consulta e aprovação de apresentação das ATAs da 22ª e da 23ª plenária a serem 55 

apresentadas e aprovadas na próxima plenária, o que foi devidamente aprovado. Item 02 – 56 

Criação da CTQUAL – O Sr. Ricardo (ÁGUASPARANÁ) passou ao relato de reunião 57 

ocorrida em Londrina junto com o Sr. Ivo(ÁGUASPARANÁ), na presença de todos os 58 

integrantes do GEM do CONSORCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO do SUL onde foram 59 

apresentados argumentos para que passassem a seR da CTPLAN do C. B. H. do Tibagi.  O  60 

Sr. Ivo Bernardo(ÁGUASPARANÁ) acompanhando o processo solicitou ao Sr. Paulo 61 

Rathunde ( Copel) para que efetuasse exposição de motivos a respeito do assunto. No final 62 

da exposição o Sr. Ivo Bernardo (ÁGUASPARANÁ) com aval do presidente Galdino 63 

apresentou formalmente a proposição de não mais discutir o assunto CTQUAL  com a 64 

absorção do GEM do Consórcio Cruzeiro do Sul a ser absorvido pelo C.B.H do Tibagi. A 65 

proposta foi aprovada pelos presentes. O GEM continuará desenvolvendo o seu trabalho 66 

independentemente da CTQUAL. A Sra. Maria Ines (Pref. Munic. de Castro) explanou a 67 

respeito da parceria da Cargill com a Pref. de Castro, e informou que a Coop. Castrolanda 68 

possui interesse em participar de processo de monitoramento das águas do Rio Iapó, sendo 69 

que o Conselho  Municipal de Meio Ambiente de Castro possui barco e equipamentos de 70 

monitoramento e pode participar da discussão para montagem de grupo de estudos para 71 

monitorar a qualidade da água do Iapó. O Sr. Paulo Rathunde(COPEL)comentou a respeito 72 

das tratativas para elaborar convenio entre Cargil, Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, 73 

ÁGUASPARANÁ, Emater, IAP, ADAPAR e  SEAB para incluir dentro do Programa 74 

Estadual de Manejo do Solo e da Água, uma micro bacia local. Esgotado esse tema foi 75 

colocada em discussão pelo Presidente Galdino a criação da CTQUAL do CBH do Tibagi. 76 

Após manifestações e posicionamentos diversos ficou evidenciado a proposta que mantém 77 

a CTPLAN e quando encerrada a fase do Plano de Bacia esta Câmara Técnica transforma-78 

se em CTQUAL com os mesmos membros até surja necessidade de reformulação e então 79 

os membros retornam a CTPLAN,  e assim atendendo aos interesses do Comitê. Essa 80 

proposta foi apresentada pelo Presidente e aprovada pelos membros. Item 03 - Foi indicado 81 

e aprovado o nome do profissional Engenheiro Ambiental GEOVANNI FEDALTO 82 

(COPEL) que atua no monitoramento da qualidade da água na CTQUAL do Consórcio 83 

Energético Cruzeiro do Sul, para fazer presente nas reuniões do CBH do Tibagi e exercer a 84 

atividade de manter as informações entre o GEM de Mauá e CTPLAN para facilitar as 85 
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ações programadas para o futuro e deverá suceder a Engenheira Marta Sugai no plenário do 86 

CBH do Tibagi. Item 03 – Alteração no prazo dos mandatos. Após manifestações e 87 

explicações diversas, foi aprovado o texto apresentado que havia sido aprovado pelo 88 

Decreto nº 8779, onde os mandatos dos membros passarão a ter vigência de 04(quatro) 89 

anos. Item 04 -indicação de representante do CBH do Tibagi  no CETIPA do CBH do 90 

Paranapanema – Tema apresentado pela Sra. Martha Sugai (COPEL). Após explanações e 91 

esclarecimento das duvidas ficou indicado o nome do Gerente da Bacia do Tibagi o Sr. 92 

Ricardo Johansen(ÁGUASPARANÁ), que substituirá o Sr. Fábio(ÁGUASPARANÁ) e o 93 

Sr. Paulo(COPEL) buscará um nome para substituir a Sra. Martha na CTPLAN e ocorrer 94 

para a próxima reunião dos dias 11 e 12.11.13 em Curitiba. Para a próxima reunião do CBH 95 

do Tibagi já deveremos ter o nome representante formalizado pela Copel. Foram relatados 96 

mais alguns pontos que serão debatidos nas respectivas Câmaras. Item 05 – Apresentação 97 

dos Cenários pela COBRAPE – O Sr. GALDINO chamou o representante da COBRAPE, 98 

Sr. Christian que efetuou algumas considerações e inserção no tema CENÁRIOS e 99 

repassou a palavra para o Consultor  Rodolfo Ramina que iniciou a contextualização do 100 

tema cenários, cenarização do plano, enquadramento dos rios,  esclarecendo que os dados 101 

apresentados foram incorporados pelas observações que foram feitas pela SANEPAR e 102 

COPEL nas reuniões da CTPLAN, independente de não terem sido distribuídos no relatório 103 

final apresentado. A partir desse ponto iniciou considerações a respeito de acumulação e 104 

analise dos Cenários, com a apresentação.  Efetuou relato e demonstração de dados 105 

ilustrativos da situação atual integrado à situação futura que deverá ser avaliada para 106 

antecipar as atitudes que serão estudadas, apresentadas e colocadas em execução, previstas 107 

no Plano de Ações. Encerrada a apresentação o Sr. Galdino agradeceu o excelente trabalho 108 

realizado pela COBRAPE, e salientou as discussões para a elaboração do Plano de Ações 109 

onde os setores farão as considerações de cada segmento, encerrada a reunião. A próxima 110 

reunião ficou agendada a data de 13 de dezembro próximo, e a disponibilização do material 111 

dos Cenários corrigido, assim como do tema a ser discutido na próxima reunião. 112 

 113 

 114 
Galdino Andrade 

Presidente 
 Ricardo Johansen 

Secretário Executivo 
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