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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E 2 

PARANAPANEMA 2  3 

 CBH - NORTE PIONEIRO  4 

 5 

Verificação do quórum e leitura do expediente; Capacitação dos membros do 6 

Comitê – CBHNP ; Apresentação do TR ( Termo de referência ) da Bacia do Norte 7 

Pioneiro; Criação da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano de Bacia  - 8 

CTPLAN; Alteração do Regimento Interno - RI,  CAPÍTULO VIII - Dos Membros do 9 

Comitê e do Plenário, quanto a questões de faltas; Assuntos Gerais; Leitura da Ata 10 

da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê e aprovação da mesma; Aos 14 dias de Abril 11 

de 2012, às 09:00 horas, no Hotel Fazenda Carro de Boi, na cidade de Tomazina/PR, 12 

iniciou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Norte 13 

Pioneiro - CBHNP. O Presidente do Comitê, Sr. Alfredo Braz da Costa Alemão, deu as 14 

boas vindas aos membros do Comitê e demais presentes, e iniciou os trabalhos de 15 

condução. O Presidente Alemão  passou a palavra para o representante do Prefeito 16 

de Tomazina Sr Flávio Sanrozo que também cmprimentou a todos  e deu-se o inicio 17 

dos trabalhos. O  Sr Alemão abordou o assunto da constituição câmara 18 

Técnica,visando dar melhores condições de trabalho para o comitê. A  câmara 19 

técnica tem  caráter provisório, o tempo de atuação será enquanto durar a 20 

elaboração do Plano da bacia do CBHNP. O Presidente salientou a importância da 21 

câmara técnica frisando que os membros que comporão  essa câmara deverá se 22 

engajar no trabalho, comparecendo a todas as reuniões , que terá a freqüência de 23 

acordo com a exigência pedida na elaboração do Plano. Deverá ainda contar com 24 

profissionais  em áreas específicas necessários para tal trabalho. O Sr Alemão 25 

passou a palavra para o Sr Fábio do AGUASPARANÁ que enfatizou que a câmara 26 

técnica poderá solicitar do Presidente do Comitê uma reunião no caso das 27 

necessidades para um bom funcionamento da CTPLAN, lembrando que a qualidade 28 

dos trabalhos não serão medidas pelo número de reuniões .Lembrou ainda que todas 29 

as ações da CTPLAN deverá contar com a aprovação do Comitê. Sr. Fábio passou a 30 

palavra para a representante da Prefeitura de Pinhalão,  Karine, que mencionou a 31 

experiência de uma câmara técnica em seu Município. Em seguida o Sr Laércio da 32 

UENP falou quanto a qualidade dos trabalhos da Empresa a ser contratada. Sr Fábio 33 

retomou a palavra e falou das experiências na condução de outros comitês. Sr Fábio 34 

falou das reuniões das câmaras mensais, salientando a diferente realidade do outro 35 

Comitê que já conta com o Diagnóstico pronto . Sr Gandy perguntou se será possível 36 

a conclusão do Trabalho de diagnóstico em 10 meses. Sr Alemão falou que para a 37 

realização da Licitação para o Diagnóstico será necessário a aprovação do Termo de 38 

Referência pelos membros do Comitê. Sr. Enéas do AGUASPARANÁ, falou da 39 

evolução do trabalho quanto a realização da Licitação neste e em outros Comitês,e 40 

em seguida expôs os Itens necessários para serem apreciados pelos membros.  Sr 41 

Enéas expôs os 04 itens para apreciação dos membros e a devida aprovação.Itens 42 

em anexo. Sr. Alemão dentre os itens apresentados, perguntou em que nível  o 43 

estudo detalha as vazões dos rios. Sr. Enéas lembrou que os membros que comporão 44 

a CTPLAN deverão ter conhecimento da Bacia. Sr. Alemão tomou a palavra e disse  45 

que não será baseado só no anexo, poderão os membros do comitê concordar ou 46 

não com os anexos, alterando, mudando ou eliminando algum item. Sr Enéas 47 

retomou a palavra dando continuidade a explanação das etapas, sendo elas: 48 

metodologia, estudo de cenários e das intempéries que poderão acontecer , 49 

dizendo que com esses estudos será possível alterar o Plano.  Sr Ortiz da Força 50 
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Verde falou do crescimento dos proprietários que estão formando lagos em suas 51 

propriedades. O Sr. Paulo da Medic Tec falou da provável instalação de um 52 

abatedouro de suínos na região.  Foi dado como sugestão do Sr. Alfredo e Almir a 53 

inclusão dos afluentes do Rio Paranapanema, nas Bacias do Paranapanema I e II na 54 

Etapa do Plano que trata dos Estudos Específicos. Sr. Alemão falou dos rios que 55 

correspondem os de primeira ordem e os  mananciais de abastecimento urbano que 56 

não sejam de primeira ordem. O Sr. Eduardo da FAEP deu como sugestão a inclusão 57 

dos rios de interferência em áreas urbanas. A Sra Ângela da Norke Skog Pisa 58 

,perguntou sobre a cobrança da água. O Sr. Enéas lembrou que só é cobrado o 59 

serviço de fornecimento da água. Lembrou a Sra Marianna que o uso insignificante 60 

será decidido  da cobrança ou não cobrança, pelo CBHNP. O Sr.Carlos do Grupo 61 

Pioneiro, questionou quanto a obrigatoriedade  da outorga de poços. Karine da 62 

Prefeitura de Pinhalão enfatizou que não será possível licença de outorga sem a 63 

licença prévia. O Sr Alfredo sugeriu que seja pauta da próxima reunião, o item que 64 

fala sobre a outorga do uso da água. A Sra Angela da Norke Skog Pisa,  fez a 65 

pergunta referente ao lançamento de efluentes das cidades que não possuem 66 

tratamento de esgoto. O Sr Fábio comentou que quando foi instituída a cobrança da 67 

água na cidade de Campinas,  a Empresa Rhodia consumia quase a mesma 68 

quantidade que o todo o Município. Logo após a cobrança a citada Empresa reduziu 69 

o consumo pela metade. O Sr Alemão falou da consulta pública  consolidado o 70 

mecanismo de avaliação sobre a aprovação do Plano. Sr Gandy da SANEPAR 71 

questionou se será decidido hoje e,  foi lembrado pelo Sr Fábio, que sim, mas 72 

poderá ser mudado posteriormente. Ficou decidido que a Cidade de 73 

Tomazina/Jacarezinho será a Sede da Consulta Pública do Plano de Bacia. Foi 74 

ressaltado pela Sra Angela que a falta de alguns municípios será corrigido para 75 

efeito da TR . O Sr Enéas falou sobre  a licitação para a elaboração do Plano, sobre 76 

o prazo de conclusão do trabalho e valores máximos.  lembrou que este preço 77 

máximo, será considerado o  menor  apresentado.  Falou  ainda do trâmite,os 78 

prazos e a devida aprovação por todos os segmentos. O Sr Alemão perguntou sobre 79 

a data de iniciação do trabalho e o Sr Enéas respondeu que deverá acontecer esse 80 

ano. O Sr. Edemir da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, sugeriu a inclusão dos 81 

aspectos culturais na relação com os recursos hidricos. Sr Enéas passou a palavra 82 

para o Sr Alemão que deu  continuidade aos trabalhos falando da composição e do 83 

número dos membros da CTPLAN.  Sr Alemão frisou que a Empresa ou Orgão 84 

público, poderá nomear representante de outra empresa. Houve uma discussão 85 

sobre o que se quer para o comitê. Lembrou  o Sr Gandy que a pessoa que 86 

representará o Segmento,  deverá ter conhecimento pleno do assunto específico. A 87 

Sra Mônica da COPEL  falou da livre participação de pessoas que não fazem parte da 88 

Câmara Técnica. Iniciou-se a eleição para escolha dos representantes da CTPLAN. 89 

Ficou assim decidido: Representantes da Sociedade Civil, UENP e a SENGE, 90 

Usuários, SANEPAR e Norske Skog Pisa , Poder Público: Prefeitura Municipal de 91 

Pinhalão e EMATER. Foi sugerido pelo Sr Alemão  que a coordenação ficasse por 92 

conta do AGUASPARANÁ , na pessoa do Sr Enéas e foi aceito por aclamação. Sr 93 

Alfredo passou a palavra para o Sr Fábio comentar sobre a alteração do regimento 94 

da participação de membros do  CBHNP, quanto ao art. 16..., e foram apresentados 95 

dois textos para a apreciação dos participantes, tendo sido escolhido por 96 

unanimidade o texto número dois, a seguir; 97 

   Ocorrerá perda de mandato:  98 

   Havendo 2 (duas) faltas consecutivas ou 4 (quatro) alternadas do 99 

representante titular e suplente, a(s) entidade(s) será(ao) comunicada(s) por 100 
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escrito, por carta com aviso de recebimento (AR). Havendo uma 3ª (terceira) falta 101 

consecutiva ou 5ª (quinta) alternada a entidade será excluída. 102 

  § 1° Quando houver a exclusão da entidade, a Secretaria Executiva irá 103 

convidar  dentro do segmento vago, via correspondência impressa ou eletrônica, 104 

novas entidades para preencher a vaga existente no comitê,  cabendo aos 105 

convidados se reunirem e indicarem a nova entidade representante do segmento, a 106 

qual será aprovada pela plenária. 107 

  § 2°Nesta ocasião a plenária poderá substituir os segmentos por outros 108 

correlatos, desde que aprovado pela plenária. 109 

Art.2º A presente Resolução entrará em vigor quando de sua publicação no Diário 110 

Oficial do Estado do Paraná. 111 

 112 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos,  foi  realizada a leitura e 113 

correção desta ATA com  aprovação por unanimidade,  cabendo a mim, 114 

Ângela Maria Forcato Sandoli, funcionária do Águas Paraná, a redação 115 

desta ATA. 116 

Presentes na 1ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Norte 117 

Pioneiro:  118 

Titulares: 119 

Eduardo Sérgio A.Q Braga - FAEP 120 

Miguel César Antonucci – Associação Psicultores 121 

Gandy Ney de Camargo - SANEPAR 122 

Joaquim Expedito dos  Santos – Frangos Pioneiro 123 

Karine Inocência Gassner – Prefeitura de Pinhalão 124 

Enéas Souza Machado – Águas Paraná  125 

Alfredo Braz da Costa Alemão – EMATER 126 

Michel Couto Mendes -  Prefeitura  de Tomazina 127 

Almir Del Padre – SENGE -PR 128 

Otília Vieira Lima – Colégio Agrícola de Cambará 129 

Rosa Maria Gonzaga Baccon – IAP/SEMA 130 

Luiz Ronaldo Ferri – CREA-PR 131 

Laércio Ribeiro Reno – UEMP/FAFIJA 132 

Aécio Rodrigues de Melo – UENP/FAFICOP 133 

Bráulio Lozano Leonel – SANEPAR 134 

Edvard José de Oliveira – FETAEP 135 

Paulo Roberto Pereira – Medic Tec 136 

Edemir Autusto Piva – Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul 137 

Suplentes 138 

Ângela Maria V.Batistão – Norke Skog Pisa Ltda. 139 

Moacir José Machado – SANEPAR 140 

Soraya Helena Q.Manoel – SANEPAR 141 

Clodoaldo Ortiz dos Santos – Polícia Ambiental 142 

Mônica Irion Almeida - COPEL 143 

Convidados 144 

Mariana Sophie Roorda – AGUASPARANÁ 145 

Jorge Ronei Lavrentino – IAP Jacarezinho 146 

Thiago Juliano dos Santos – Grupo Pioneiro 147 

Francisco Carlos da Silva – Grupo Pioneiro 148 

Michel Couto Mendes – Prefeitura Municipal de Tomazina 149 

Flávio de Lima Sanrozo – Prefeitura Municipal de Tomazina 150 
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Mara E.de Castro Pangone – EMATER 151 

Vilmara Damásio Caetano – Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

ALFREDO BRAZ DA COSTA ALEMÃO 157 

Presidente do CBH Norte Pioneiro 158 


