
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI 

 

Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 14:00 horas na plataforma 1 

Microsoft Teams, iniciou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio Tibagi. A Sra. Fernanda (IAT) iniciou a gravação da reunião. 3 

Em seguida, a Senhora Andréia Aparecida de Oliveira, presidente do Comitê 4 

da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, realizou a chamada para a verificar se há 5 

quórum. Havendo quórum, a reunião teve início a votação de pauta única – 6 

Deliberação do Regimento Interno. A Sra. Andréia iniciou a leitura do Capítulo 7 

VII – Das Eleições e o Art. 11 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o 8 

Art. 12. foi discutido e aprovado por todos os membros presentes. Dentro do 9 

artigo, Art.12., iniciou-se a votação dos parágrafos. O § 1º foi aprovado por 10 

unanimidade. No § 2˚ foi discutido e Sr. Ricardo Johansen (A.AQ.C.G) apontou 11 

a necessidade de considerar as comunidades quilombolas. Assim, foi agregado 12 

ao texto “com exceção das comunidades tradicionais”. Após a alteração, o 13 

parágrafo foi aprovado pela totalidade dos membros. Dessa forma, no Art. 5˚ 14 

houve substituição do “conselho indígena” por “comunidades tradicionais 15 

(indígenas e quilombolas)”.Na sequência, o § 3˚ foi substituído 16 

“comunidades indígenas” por “comunidades tradicionais” e o mesmo foi 17 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o § 4˚ foi aprovado pela totalidade dos 18 

membros. Por conseguinte, foi debatido os Art. 13 e 14, os quais foram 19 

aprovados por unanimidade. No Art. 15 foi reformulada a frase que ficou 20 

“aprovado em plenária até a última reunião do mandato anterior e 21 

publicado em site do Comitê.”e esta alteração foi aprovada por unanimidade. 22 

Na sequência, o Art. 16 foi aprovado por todos os membros presentes. No§ 1˚, 23 

deste artigo, foi substituído o “mais idoso” por “idade mais elevada”e a 24 

alteração foi aprovada pela totalidade dos membros. Por conseguinte, o § 3˚ foi 25 

aprovado por unanimidade. No Capítulo VIII, o Art. 19 e seus parágrafos foram 26 

aprovados por unanimidade. No Capítulo IX – Das Câmaras Técnicas e Grupos 27 

de Trabalho foi adicionado o Art.23, o qual foi redigido e aprovado com o 28 

seguinte texto: “São competências adicionais de Câmaras Técnicas, 29 

acompanhar, analisar e avaliar: as obras e ações, propostas, em 30 

construção ou instaladas na calha e nos afluentes do Rio Tibagi, bem 31 



como o Instituto Água e Terra órgão responsável pela gerência da bacia 32 

hidrográfica.”No Capítulo X – Das Reuniões e dos Procedimentos, no Art. 33 

24.,o § 1˚ foi alterado os prazos para a convocações das reuniões 34 

extraordinárias para 7 (sete) dias e 15 (quinze) dias para as reuniões ordinárias. 35 

Além disso, foi agregado no texto “e a qualquer momento para reuniões 36 

emergenciais.”. Dessa forma, o texto foi aprovado por unanimidade. No § 3˚ a 37 

palavra “Excepcionalmente”foi retirada e o parágrafo foi aprovada por todos 38 

os membros presentes. O § 5˚ e § 7˚ foram discutidos e ambos foram 39 

aprovados por unanimidade. Em seguida, o Art. 26. foi debatido e a frase 40 

“mediante deliberação” foi excluída e dessa forma foi aprovada por todos os 41 

membros. Em seguida, no Art.27. o item a foi aprovado por unanimidade. O § 42 

1˚, noArt.30., foi a provado pela totalidade dos membros. Por conseguinte, o 43 

parágrafo único, do Art.31., foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi 44 

retornado ao Art. 6. e aprovado pela totalidade dos membros presentes.Nada 45 

mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, a presente ata foi redigida por 46 

mim,Walter HelmertErchet Junior (IAT), secretário executivo do Comitê, a doc, 47 

e assinada pelo presidente Andréia Aparecida de Oliveira. 48 

 

Andréia Aparecida de Oliveira 
Presidente do CBH Tibagi 

 
 
Presentes na 4ª Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia do Rio 
Tibagi: 
 
Membros da plenária: Antônio Carlos Barreto (SEAB), Marli Candalaft A Parra 
Peres (IDR-PARANÁ), Ângela Maria Ricci (IAT), Andréia Aparecida de Oliveira 
(PREFEITURA DE PONTA GROSSA), Rosney Luis Ribeiro (PREFEITUTA DE 
CARAMBEÍ), Pedro Ross (PREFEITURA DE APUCARANA), Roberta Silveira 
Queiroz (PREFEITURA DE LONDRINA), Vitor Moreira Borsato (PONTA 
GROSSA AMBIENTAL CONC SERV PÚBLICO), Anderson Nascimento de 
Araújo (COPEL), Moises Knaut Toraski (OCEPAR), Carla Beck Pinto Kersting 
(FAEP), Ricardo Johansen (A.AQ.C.G), Ricardo Nagamine Costanzi (UTFPR), 
André Celligoi (UEL), Galdino Andrade (COPATI).  
 
Membros suplentes que substituíram os titulares: Daylle Fabricia Ratti 
(PREFEITURA MUNICIPAL ORTIGUEIRA), Fabiano Icker Oroski (SANEPAR), 
Miguel Gardini (SAMAE), Alberto Bacarin Junior (DRZ), Ronaldo Collatusso 
(COPEL), Kamila Ayha de Souza Saviola (COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL), Emerson Lucas Antoniacomi (HEINEKEN), Heloisa 



Pontarolo (KLABIN), Alba Lúcia Cavalheiro (MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO), 
Gilson Burigo Guimarães (AGEPAR).  
 
Membros Suplentes: Luiz Fornazzari Neto (IAT). 
 
 
Convidados: Flávio Luís Mochinski (IAT), Fernanda Valentin Nagal (IAT), 
Ketinny Castro (IAT), Julia Bianek (IAT), Walter Helmert Erchet Junior (IAT). 
 
 
 
 
 


