
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 
DO RIO TIBAGI 2 

Aos 15 dias do mês de maio de 2018, às 14:00 horas no Auditório do CDT/IAPAR, 3 

em Londrina,Pr. Iniciou-se a 29º Reunião Ordinária do Comitê da Bacia do Tibagi. 4 

A Presidente do CBH Tibagi, a Sra. Andréia Aparecida de Oliveira(PM Ponta 5 

Grossa) iniciou a reunião dando boas vindas a todos, informando que há quorum 6 

para a reunião, com 29 membros presentes, na sequencia fez a leitura da pauta 7 

do dia: item 1.-abertura da 29ª reunião;item 2 - Aprovação da Ata da 28º reunião 8 

do CBH Tibagi;item 3 - confirmação dos representantes do Comitê e a 9 

necessidade de indicação de novos membros; item 4- Representação e 10 

representatividade;item 5 - Apresentação da Carta das Águas Subterrâneas do 11 

Estado do Paraná; item 6- Alteração do nome da CTPLAN(Câmara Técnica do 12 

Plano) para CTINS (Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão);item 7- 13 

Indicação dos membros para formação da CTIL E Grupo de Trabalho (GT) para 14 

discussão, atualização e alteração do regimento interno; item 8 - Assuntos Gerais 15 

e encerramento. Na seqüência, relatou os seguintes informes aos membros: 16 

Realização de Audiência Pública para apresentação do enquadramento 17 

dos rios, na cidade de Toledo, na UNOESTE, destacando a importância da 18 

presença dos membros nas reuniões (antecipando o item 3 e 4 da pauta) e 19 

a responsabilidade de cada membros nas decisões de seus segmentos, 20 

exemplificando a ultima reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 21 

em que dos quatro novos representantes, somente dois estiveram presente 22 

para a posse, destacando, ainda, que o Comitê irá seguir o regimento com 23 

relação as ausências sem justificativas e a substituição dos segmentos que 24 

não se fizerem presentes;  Informa aos membros que os ofícios solicitados 25 

na ultima reunião foram devidamente encaminhados, o Ofício ao IAP, 26 

contudo não houve o retorno, os ofícios encaminhados aos Municípios da 27 

bacia a respeito das ações desenvolvidas em relação aos recursos hídricos 28 

apenas dois retornaram, o Município de Tibagi e Ponta Grossa e que foram 29 

devidamente encaminhados ao AGUASPARANA. Na seqüência, comunica 30 

aos membros que o senhor Alberto Bacarin, solicitou o seu desligamento 31 

da vice-presidência e a sua substituição como membro titular do segmento 32 

USUÁRIO- SAMAE- IBIPORÃ, justificando seu pedido, em razão de ter 33 



assumido a Governança do Rotary, o que demanda muito tempo e viagem, 34 

com isso ocorreu a vacância do cargo de vice-presidente e o regimento 35 

não informa o procedimento nesse caso, destacando a importância na 36 

revisão do regimento interno. Dessa forma, a Sra. Andréia, propõe ao 37 

plenário - Proposta 1- aguardar a revisão do regimento; Proposta 2- 38 

escolher o vice-presidente naquele momento, já que possuímos quorum 39 

para tanto. O Sr. Everton (AGUASPARANA) pede a palavra, e concorda 40 

com a segunda proposta, já que a plenária é soberana. O Sr. 41 

Galdino(COPATI) pede a palavra, concordando com a segunda proposta, 42 

contudo, que não seja do poder público, justificando, já que temos na 43 

presidência o poder público municipal. O Sr. Ricardo (A.AQ.C.G.) solicita 44 

que seja alguém do baixo Tibagi. O Sr. João (AEAPG) destaca o artigo 10 45 

do Regimento, e solicita processo de eleição, a Sra. Ângela 46 

(AGUASPARANA) esclarece que o artigo se refere no caso de vacância de 47 

Presidente e Vice Presidente, e não especificamente do vice. O Sr. Everton 48 

(AGUASPARANA) que o processo eleitoral é demorado e possui vários 49 

procedimentos. A Sra. Andréia, presidente do Comitê, coloca em votação, 50 

e a plenária, por unanimidade acata a segunda proposta, pela escolha 51 

imediata da vice presidência do Comitê. Definida a escolha no presente 52 

momento, abre-se espaço para a manifestação para dos candidatos a vice-53 

presidência, Sr. Pinese(AGEPAR) pleiteia a vaga, sem manifestação de 54 

outro membro, por aclamação e com a aprovação de todos os membros 55 

presentes o Sr. Jose Paulo Pinese (AGEPAR) é o novo vice presidente do 56 

Comitê Tibagi.Próximo item da pauta -item 2- Aprovação da ata da 28º 57 

Reunião Ordinária, a Sra. Andréia Presidente,informa que a minuta da ata 58 

foi encaminhada por e-mail a todos os membros, dispensando a leitura, 59 

coloca aos membros a intenção de alteração da ata, sem manifestação. 60 

Em votação, por unanimidade, aprovação da Ata da 28º reunião. Item 5 - 61 

Apresentação da Carta das Águas Subterrâneas do Estado do Paraná pelo Sr. 62 

Everton (AGUASPARANA). o Sr. Everton antes de iniciar a palestra, fez 63 

uma explanação  sobre a gestão descentralizada dos recursos hídricos, 64 



destacando a importância das Audiências Publicas que aconteceram no 65 

Comitê Tibagi quando do enquadramento. Destacou também a cooperação 66 

técnica entre o Sistema SEMA e das instituições de ensino, como exemplo 67 

da UEPG, no curso de especialização com participação de residentes 68 

técnicos do curso junto aos órgãos do sistema, dando sua contribuição 69 

técnica preenchendo as lacunas pela falta de funcionários habilitados. Sr. 70 

Galdino(COPATI) levantou a questão das  sociedades civil e a dificuldade 71 

financeira em se deslocar para as reuniões. O Sr. Everton esclarece sobre 72 

o PRO COMITE que já está regulamentado no Paraná e conforme 73 

determinação da ANA(Agencia Nacional de Águas) o dinheiro será 74 

depositado no Fundo do Meio Ambiente e o órgão gestor, que é o 75 

AGUASPARANA, disponibilizará o valor de $50.000,00 (cinqüenta mil 76 

reais) por ano para cada comitê, de acordo com suas necessidades. Na 77 

seqüência iniciou a apresentação da Carta das Águas Subterrâneas do 78 

Paraná, com alguns questionamentos técnicos que foram levantados e 79 

esclarecidos  e por fim o Sr. Everton informa que a Carta das Águas 80 

Subterrâneas estará disponibilizado no site do AGUASPARANA. Na 81 

seqüência, item 6 da pauta,a Sra. Andréia, solicita a alteração do nome da 82 

CTPLAN para CTINS que deixa de ser Câmara do Plano de Bacia para 83 

Câmara de Instrumento de Gestão, justificando o titulo pois o Comitê 84 

começa uma nova etapa a de instrumentalização para a gestão hídrica na 85 

bacia, em votação, aprovada por unanimidade.item 7- Indicação dos 86 

membros para formação da CTIL E Grupo de Trabalho (GT) para discussão, 87 

atualização e alteração do regimento interno, A Sra. Andréia, explica aos 88 

membros que em razão de algumas alterações da legislação, mas lacunas no 89 

regimento interno com relação a alguns procedimentos, é nítido a necessidade de 90 

uma revisão no regimento interno, conforme determina o atual regimento no qual 91 

se deve seguir, para alterar é necessária a criação de um Grupo de Trabalho, que 92 

irá fazer as alterações necessárias, esse documento será encaminhado a CTIL, 93 

que terá como função verificar a legislação e disposições e fará os reajustes 94 

necessários, sendo, depois de todo o tramite, encaminhado para o Comitê para 95 

analise e aprovação. O CBH Tibagi, possui a criação da câmara técnica, contudo 96 



será necessária atualizar os membros com a indicação dos segmentos que irá 97 

compor e posteriormente o envio de oficio pela secretaria executiva do Comitê 98 

aos segmentos escolhido que deverão indicar o nome dos seus representantes. O 99 

mesmo acontecendo com o GT responsável para análise e proposta de alteração. 100 

Aberto aos membros a indicação de seus segmentos, CTIL- PODER PÚBLICO- 101 

AGUASPARANA e Prefeitura de Palmeira; USUÁRIOS: SANEPAR e 102 

DRZ;SOCIEDADE CIVIL : COPA Ti(titular) UEL(suplente) e SENGE. Para o GT 103 

para revisão do regimento interno os segmentos escolhidos foram: PODER 104 

PUBLICO- AGUASPARANA e Prefeitura de Ponta Grossa; USUÁRIOS: A.A.C.G 105 

e SAMAE-IBIPORA; SOCIEDADE CIVIL: COPATI e Ass. Engenheiro. Nada mais 106 

a tratar deu por encerrada a reunião sendo que a presente ata vai assinada por 107 

mim Alex Ribeiro Bueno Netto, secretário executiva do Comitê, pela presidente 108 

Andréia Aparecida de Oliveira.  109 

 110 

Andreia Aparecida de Oliveira   Alex Ribeiro Bueno Netto 111 

Presidente do CBH Tibagi.                           Secretaria Executiva do CBH Tibagi 112 

 113 
 114 

Presentes na 29ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: 115 

Membros:Marcos Cezar da Silva Cavalheiro(FUNAI), Antonio Carlos Barreto(SEAB) 116 

Christine Da Fonseca Xavier(IAP),Ângela Maria Ricci (AGUASPARANÁ), Andreia 117 

Aparecida de Oliveira(PM de Ponta Grossa);Jose Carlos Santos (PM de Telêmaco 118 

Borba);Danylle Fabricia Ratti(PM de Ortigueira);Paulo Antonio Lovato (PM de 119 

Rolandia);Pedro Ross (PM de Apucarana);; Marcos Mauricio Kincheski(PM de Plameira); 120 

Roberta Silveira Queiroz(PM de Londrina);Sergio Roberto Bahls (SANEPAR);Miguel 121 

Gardini (SAMAE IBIPORÃ); Edvaldo de Paula (SAMAE IBIPORÃ);Alberto Baccarim 122 

Junior (DRZ GEO), Vitor Moreira Borsato (Ponta Grossa Ambiental); Anderson 123 

Nascimento de Araujo(COPEL);Paulo Henrique Rathunde (CRUZ SUL);Andre Ricardo 124 

Yokota(Integrada cooperativa),Carla Beck (FAEP), Ricardo Johansen (AACG),Marcelo 125 

Arasaki (ONG MAE) Rodrigo Yoiti Tsukara (Fundação ABC);Ricardo Nagamine 126 

Costanzi(UTFPR) Andre Celligoi (UEL), Galdino Andrade (COPATI); João Kovalechyn 127 

(AEAPG),Paulo Guilherme F Ribeiro(SENGE),Jose Paulo Pinese (AGEPAR). MEMBROS 128 

SUPLENTES: Everton Luiz da Costa Souza (AGUASPARANA),Ivan Toyama(CTG RIO 129 

PARANAPANEMA),Wagner Luiz Kreling(SANEPAR),Alba Lúcia Cavalheiro (ONG 130 

MAE); CONVIDADOS:, Antonio Jose M Amaral Jr.(SEMA/ERLON);Vinicius do Amaral 131 

(CTG Brasil);Fabio Wilson Dias (SANEPAR); João Lech Samek 132 

(AGUASPARANA);Rosangela Delgobo (BRF-Ponta Grossa);Luiz Carlos Kmpner 133 

Teixeira (SEMA-PREF LONDRINA);Talita Poscuma (Integrada Cooperativa), Luiz 134 

Antonio Soares (SEMA) 135 


