COMITÊ DA BACIA DO ALTO IVAÍ
Criado e instalado de acordo com a Lei Estadual (PR) nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, e Decreto Estadual nº
9.130, de 27 de dezembro de 2010, e instituído pelo Decreto Estadual nº 8859, de 04 de setembro de 2013.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA DO ALTO IVAÍ
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos,
por meio de web conferência utilizando a plataforma Teams e formalizada por meio de
gravação, iniciou-se a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia do Alto Ivaí, diante da
presença do secretário da Mesa Diretora DJALMA OLIVEIRA, da OCEPAR; dos membros
representantes RAFAEL ILLENSEER, da FUNAI; NEURI DAL MOLIN, do Instituto Água e
Terra – Regional Campo Mourão; PAULO AGOSTINI, da Secretaria Estadual de Agricultura
e Abastecimento – SEAB; REGINALDO BLANC e ANE PRADO, da Secretaria Estadual de
Saúde; ALDELI FERREIRA, da Prefeitura de Prudentópolis; LEONARDO HARDT, da
COPEL; IVO PUGNALONI, da ENERCONS; PEDRO DIAS, da ABRAPCH; FABIO
ZAMPIERI, da Usina Santa Terezinha; CLEVER MASTELARI, da Renuka Vale do Ivaí;
ROBERVAL ZAGO, da Agenda 21 de Campo Mourão; MARILDO OLIVEIRA, da Patrulha
Ambiental do Rio Ivaí; JEFFERSON CRISPIM, da Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR; MORGANA GONÇALVES e MARCIA APARECIDA, da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR - Campo Mourão; MAURICIO CAMARGO e LUIZ
GILBERTO BERTOTTI, da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO; RUI
MAURO DOS SANTOS, OAB - Campo Mourão; dos convidados MARISTELA MORESCO
MEZZOMO, da sociedade civil; SUSICLEY JATI, do Núcleo de Pesquisas em Ictiologia e
Aquicultura – NUPÉLIA; ANDREI CASACA DE ANDRADE e IONE LINO, da Agenda 21;
ROBERTSON AZEVEDO, da promotoria pública; MARIA HELENA BIFF, da Gaia; ANDRÉA
BIALETZKI, da Universidade Estadual de Maringá – UEM; MAURO PAROLIN, da
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR; KETINNY CAMARGO DE CASTRO,
FERNANDA NAGAL HOLZMANN, TATIANA AKEMI SAKAGAMI, GABRIELA SALES, do
Instituto Água e Terra. A Sra. FERNANDA NAGAL HOLZMANN, abriu oficialmente a
reunião após a verificação do quórum, solicitando que todos se apresentassem. Em
seguida, a Sra. FERNANDA NAGAL HOLZMANN passou a palavra para o Secretário do
Comitê da Bacia do Alto Ivaí, o Sr. DJALMA OLIVEIRA, que desejou boas-vindas a todos
e todas presentes. A Sra. FERNANDA NAGAL HOLZMANN, seguiu para o item 2 da pauta,
com aprovação da Minuta da Ata da 1ª Reunião Extraordinária. Foi feita a leitura da Ata
pela Srta. KETINNY CAMARGO e aberta a palavra aos membros para alguma contribuição.
A mesma foi colocada em aprovação e aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se
para o item 3.a e 3.b da pauta, Plano de Bacia Hidrográfica. A Srta. KETINNY CAMARGO
fez uma explanação geral sobre a elaboração do plano de bacias e logo após a Sra.
FERNANDA NAGAL HOLZMANN propôs a criação de uma câmara técnica de instrumento
de gestão para que as discussões sobre o plano de bacia e o termo de referência fossem
realizadas de maneira mais técnica e aprofundada. Em seguida o Sr. PEDRO DIAS,
reiterou a importância de ter um plano de bacias para a Bacia do Alto Ivaí. O Sr.
ROBERTSON AZEVEDO fez as seguintes sugestões: fazer o levantamento da
biodiversidade principalmente nos rios que estão acima dos saltos; adicionar no termo de
referência uma avalição de custo-benefício que leve em consideração a economia local; e
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fazer uma avaliação integrada participativa em todos os estudos posteriores a elaboração
do plano de bacia. A Sra. MARIA HELENA BIFF fez a solicitação para constar na lista de
convidados para participar das próximas reuniões do CBH Alto Ivaí. O Sr. IVO PUGNALONI
sugeriu que fosse realizada uma avaliação dos usos múltiplos dos recursos hídricos. A Sra.
FERNANDA NAGAL HOLZMANN sugeriu que os interessados em participar da câmara
técnica se manifestassem via chat. Houve algumas pessoas interessadas e indicadas
(Aldeli Ferreira, Morgana Gonçalves, Maurício Camargo, Pedro Dias, Ivo Pugnaloni, Djalma
Oliveira, Lídia Mizote e Marildo Oliveira - indicação). O Sr. PEDRO DIAS sugeriu que os
candidatos do segmento de usuários e da sociedade civil chegassem a um acordo para que
fossem indicados dois membros e uma suplência, e em relação ao poder público fosse feita
uma indicação. O Sr. ROBERTSON AZEVEDO não concordou com a sugestão feita pelo
Sr. PEDRO DIAS e indicou que seria melhor seguir o que já estava previsto no regimento.
O Sr. RUI MAURO DOS SANTOS concordou com a sugestão do Sr. PEDRO DIAS e fez a
contribuição de que se as indicações do setor de usuários não fossem decididas no
momento, que se houvesse um prazo de 48 horas para que fosse tomada a decisão. A Sra.
FERNANDA NAGAL HOLZMANN fez os seguintes encaminhamento: para que o segmento
da sociedade civil definisse entre eles os dois integrantes da câmara técnica; para que a
câmara técnica fosse formalizada na próxima reunião; e a indicação da sociedade civil para
a presidente do comitê, a Sra. LÍDIA MIZOTE. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. No item 4 da pauta a Sra. FERNANDA NAGAL HOLZMANN apresentou a
proposta da Secretaria Executiva em realizar o registro das atividades desenvolvidas pelo
CBH Alto Ivaí (relatório de atividades) no ano de 2020 e do plano de trabalho para o ano de
2021, como modelo dos comitês que aderiram ao Procomitê. A Sra. KETINNY CAMARGO
elencou as atividades realizadas no comitê no ano de 2020. O item foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. O item 5 da pauta foi apresentado pela Sra. KETINNY
CAMARGO e aberto para contribuições dos membros. O Sr. PEDRO DIAS fez a sugestão
de incluir reuniões da câmara técnica em todos os trimestres. O item foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. No item 6 da pauta a Sra. TATIANA SAKAGAMI fez
uma breve apresentação sobre a importância da capacitação para o comitê, destacando
três pontos importantes: contexto, atuação da gerência de bacias e recomendações ao CBH
Alto Ivaí. A palavra foi passada ao Sr. DJALMA OLIVEIRA para o encerramento da reunião.

Djalma Oliveira
Secretário do CBH do Alto Ivaí
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