
MINUTA DE ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO - CTINS DO COMITÊ DA BACIA LITORÂNEA 2 

Aos 04 dias de novembro de 2020, às 09h00, por videoconferência; iniciou-se a 3 
24ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão - CTINS, do Comitê 4 

da Bacia Litorânea, reunindo os membros ARLINEU RIBAS, coordenador da 5 
CTINS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 6 
(ABES/PR); FERNANDO RODERJAN, da PARANAGUÁ SANEAMENTO; 7 
NEIVA CRISTINA RIBEIRO, da Companhia de Saneamento do Paraná 8 
(SANEPAR), PAULO HENRIQUE CARNEIRO MARQUES, da Universidade 9 

Federal do Paraná (UFPR/LITORAL), MAURICIO D’AGOSTINI SILVA da 10 
Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná 11 
(CAGEPAR); e os convidados; ALEXANDRE EDUARDO BRUNELLI JUCÁ 12 
Instituto Água e Terra (IAT); LUCAS DALSOTTO, da Companhia Paranaense 13 
de Energia (COPEL), ENÉAS SOUZA MACHADO  da Associação brasileira de 14 

Recursos Hídricos (ABRH). O coordenador da CTINS, ARLINEU RIBAS, da 15 
ABES/PR, deu as boas-vindas a todos e abriu oficialmente a reunião (item 1). 16 
em breve discussão foi sugerida a aprovação da ata anterior somente ao final da 17 

reunião para dar continuidade aos trabalhos de revisão. Em seguida, o Sr. 18 
ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, deu continuidade a pauta do dia: 19 
1. Abertura; 20 
2. Aprovação da ata da 24ª reunião ordinária da CTINS; 21 

3. Revisão do Regimento Interno; 22 
4. Assuntos Gerais; 23 

O Sr. ARLINEU RIBAS (ABES/PR) deu sequência ao item 3 da pauta, com a 24 
leitura do Art. 6º. O Sr. ARLINEU RIBAS (ABES/PR) e com a contribuição do 25 

Sr. FERNANDO RODERJAN (PARANAGUÁ SANEAMENTO), sugeriu 26 
mudança no conteúdo do, prevendo para este uma alteração de composição 27 
durante o período de mandato, a qualquer momento desde que justificada dada 28 

a mudança de dois anos para quatro anos de mandato vigente. O Sr. LUCAS 29 

DALSOTTO (COPEL), sugeriu que houvesse um tempo mínimo de mandato 30 
para substituição da composição. O Sr. ENÉAS SOUZA MACHADO (ABRH), 31 
sugeriu que fosse possível uma alteração ao termino do segundo ano de 32 

mandato e uma alteração ao fim de mandato. Feita a avalição das implicações 33 
da alteração. A Sra. NEIVA CRISTINA RIBEIRO (SANEPAR), sugeriu que fosse 34 

prevista uma alteração durante o período de mandato. O Sr. LUCAS 35 
DALSOTTO (COPEL), sugeriu que fosse previsto que a entrada de novos 36 
integrantes esteja vinculada ao mandato vigente, encerrando-se juntamente ao 37 

mandato da mesa diretora e dos demais membros. Por fim foi sugerida a 38 
supressão do termo “Três meses...” no referido artigo. Na sequência foi feita a 39 

leitura do CAPÍTULO V. No Art. 7º, Inciso III, parágrafo único, foi sugerida a 40 
adequação do nome do Instituto. O Sr. ARLINEU RIBAS (ABES/PR), questionou 41 
sobre a estrutura de grupo de trabalho e qual seria sua organização. Foi 42 

identificado que não há previsão de sua estruturação no regimento interno. Na 43 
sequência foi feita a leitura do CAPÍTULO VI. O Sr. ENÉAS SOUZA MACHADO 44 
(ABRH), questionou sobre as sucessivas reeleições previstas. Foi esclarecido 45 
que esse termo estava previsto no decreto 8.779/2013. Dando sequência foi feita 46 

a leitura do CAPÍTULO VII. O Sr. FERNANDO RODERJAN (PARANAGUÁ 47 
SANEAMENTO), questionou se as funções seriam exercidas pela secretaria 48 
executiva e que o texto do Art. 7º, Inciso III, parágrafo único, deveria ser 49 
compatibilizado. O Sr. ENÉAS SOUZA MACHADO (ABRH), questionou a 50 
situação atual da gerência regional de Paranaguá e foi informado que a matéria 51 
seria verificada dentro do órgão. O Sr. ARLINEU RIBAS (ABES/PR) sugeriu a 52 
alteração do Art.14º, Inciso V inserindo o termo “Promover o apoio técnico...” e 53 

foi sugerida a retomada do tema. Dando sequência foi feita a leitura do 54 
CAPÍTULO VIII. No Art.14º, Incisos III e X, foi sugerida a inclusão de do termo 55 

“... ou Grupos de Trabalho...”. na sequência foi discutida as atribuições dos 56 
suplentes e se as mesmas deveriam estar explícitas no regimento. Dando 57 



sequência foi feita a leitura do CAPÍTULO IX. Foi sugerida a inclusão em um 58 
outro trecho a inclusão de procedimentos para os Grupos de Trabalho. Sr. 59 

FERNANDO RODERJAN (PARANAGUÁ SANEAMENTO), aproveitou para 60 
esclarecer que será substituído pela Sra. ELIANE DE OLIVEIRA, como 61 

representante da PARANAGUÁ SANEAMENTO. Dando sequência foi feita a 62 
leitura do CAPÍTULO X. O Sr. ARLINEU RIBAS (ABES/PR) sugeriu a inclusão 63 
das reuniões virtuais e seus procedimentos, e ficou acordado que seria retomado 64 
o assunto posteriormente e que seria de bom tom a continuidade da execução 65 
das atas de reunião mesmo com a disponibilização das reuniões gravadas. No 66 

Art. 25º, parágrafo único, foi questionado o mérito do texto e a possibilidade de 67 
maior controle sobre uso da palavra, foram discutidos tempo máximo de fala, 68 
número máximo de falantes e inscrição com antecedência pala uso da palavra. 69 
Foi avaliada a necessidade de inscrição prévia e se isso atrapalharia o 70 
andamento da reunião. Foi argumentado também que o momento de fala deveria 71 

ser pertinente aos assuntos de pautas definidos para a presente reunião. Na 72 
sequência foi discutido a data da próxima reunião sobre o regimento e sobre a 73 
reunião prevista sobre os empreendimentos. Ficou acordado que seria realizada 74 

uma reunião no dia 11/11/2020 e ainda averiguar a data da reunião sobre os 75 
empreendimentos. Solicitou-se a aprovação da Ata da reunião anterior (item 2). 76 
Todos a aprovaram e sem mais para o momento a reunião foi encerrada. 77 
 78 
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