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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIRAPONEMA 1 

Realizada por videoconferência no dia 16 de setembro de 2020 2 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, atendendo ao Presidente do 3 

Comitê das Bacias do Rio Pirapó, Paranapanema 3 e 4 – CBH Piraponema, Maurício Aparecido da Silva, 4 

estiveram presentes na reunião virtual vinte e sete representantes: Sueli  Mieko Miamoto - Municipal de 5 

Paranavaí; Rubens Masaki Onishi - Prefeitura Municipal de Nova Londrina; Mauricio Aparecido da Silva - 6 

Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, Paulo Antonio Conte - Prefeitura Municipal de Mandaguari;  Rosa 7 

Maria Volpato Junqueira e Maria Antonia Barros Freire Silva - Instituto Água e Terra; Vitor Alecio Sevilha 8 

Gorzoni, Heterley Ubaldo de Souza e Kátia Cristina Nakandakare - Sanepar; Leandro Marcos Herreiro 9 

Baido - Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva; Célio César Reis - Usina Alto Alegre S.A; Gustavo 10 

Henrique Marques Rocha - Cocamar; Rebeca Silva Rocha - Cispar - Consórcio Intermunicipal de 11 

Saneamento do Paraná; Marcelo Minikowski - Usina Central do Paraná; Aline Watanabe - Usina de Açúcar 12 

Santa Terezinha Ltda; Cristhiane Michiko Passos Okawa e Andréa Bialetzki - Universidade Estadual de 13 

Maringá; Silvio Silvestre Barczsz e Maria de Los Angeles Perez Lizama - Unicesumar; Hermam Vargas 14 

Silva - Abas; Lauro Kuchpil e Maria Helena Biff - Gaia, Marcos Eduardo Loli - Citri Cooperativa 15 

Agroindustrial; José Maurício Doré - Aeam - Associação De Engenheiros e Arquitetos De Maringá; 16 

Salvador Carvalho dos Santos - Olho D'agua; Sergio Bobig - Prefeitura Municipal De Apucarana; José 17 

Antônio Borghi - Sindicato Rural; Alexandre Martinez - Vancouros. Foi destacada a presença de cinco 18 

convidados: Bruno Tonel Otsuka, Fernanda Valentim Nagal Holzmann e Renata da Silva Schibelbein - 19 

Instituto Água e Terra; Nivaldo Bazoti - MPPR. Após a verificação do Quórum (25), o senhor presidente 20 

Maurício Aparecido da Silva deu início ao item 1 agradecendo a presença de todos os participantes e dando 21 

as boas-vindas. O Diretor de eventos, sr. Silvio Silvestre Barczsz, em nome da Diretoria, aproveitou o 22 

momento para comprimentar os presentes e abordar sobre o Fórum Paranaense, destacando a atuação no 23 

grupo de reuso da água. Em seguida, o sr. Silvio Silvestre Barczsz assumiu a condução da reunião e fez a 24 

leitura da Ordem do Dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da Ata da reunião anterior (29ª Reunião Plenária do 25 

Comitê das bacias Pirapó, Paranapanema 3 e 4 (17/12/2019); 3. Posse dos novos membros; 4. Procomitês: 26 

4.a. Aprovação do Plano de Trabalho e do Relatório Anual de atividades de 2019; 4.b. Plano de 27 

Comunicação e Plano de Capacitação; 4.c. Capacitação dos novos membros; 5. Assuntos gerais. No item 2, 28 

foi dispensada a leitura da ata anterior e o documento foi aprovado por unanimidade. No item 3, foi realizada 29 
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a leitura do nome do novo membro representante da COCAMAR - Gustavo Henrique Marques Rocha e em 30 

seguida foi lhe dado a posse. Seguindo para o item 4, o sr. Bruno Tonel Otsuka explanou sobre o Procomitês 31 

e sobre o contrato firmado com a ANA nos anos anteriores e em seguida passou a palavra para a sra. 32 

Fernanda V. Nagal Holzmann, que abordou sobre a adesão do comitê ao programa e sobre os requisitos 33 

necessários para repasses financeiros conforme atendimento das metas estipuladas. No item 4.a - a sra. 34 

Fernanda V. Nagal Holzmann apresentou ao comitê o Plano de Trabalho de 2020 e o Relatório de atividades 35 

de 2019, que foram aprovados por ad referendum em março devido a necessidade de cumprimento de prazo 36 

de envio à ANA e por não haver previsão de reuniões plenárias mediante o cenário de pandemia de COVID-37 

19. Os documentos foram submetidos a votação, tendo sido aprovados por unanimidade. Com relação ao 38 

Plano anual de atividades, o sr. Silvio Silvestre Barczsz indagou sobre não cumprimento de algumas metas 39 

estabelecidas em função da Pandemia e o sr. Bruno T. Otsuka respondeu que em o não cumprimento das 40 

metas é totalmente justificável devido o atual cenário. A sra. Kátia Cristina Nakandakare adicionou que não 41 

está previsto no regimento interno a aprovação ad referendum, mas que pode ser considerado um evento 42 

extraordinário. No item 4.b, foi passada a palavra para a sra. Renata S. Schibelbein, que realizou a 43 

apresentação da minuta do Plano de Comunicação. A sra. Kátia Cristina Nakandakare, questionou sobre a 44 

produção de um Resumo Executivo para servir de mais fácil divulgação do Plano de Bacias e o sr. Bruno 45 

T. Otsuka declarou que existe o Relatório Síntese e que podem ser listadas ações de Comunicação para a 46 

divulgação do próprio Plano. A sra. Cristhiane Michiko Passos Okawa questionou sobre a possibilidade da 47 

contratação de uma empresa para a realização de um Relatório Síntese e sugeriu modificar o cronograma 48 

financeiro, estabelecendo como recurso o valor de 10 mil reais por ano, totalizando 40 mil reais para 49 

conclusão do Plano de Comunicação. A sra. Andréa Bialetzki indagou sobre como seriam feitas as seleções 50 

de oficinas e eventos para a participação do Comitê e o sr. Bruno T. Otsuka concordou com a estimativa de 51 

recurso e declarou que a demanda e as sugestões dos eventos podem vir dos próprios membros e cabe ser 52 

decidido em plenária. A sra. Kátia Cristina Nakandakare questionou sobre como seria realizado a confecção 53 

do material gráfico e a elaboração do conteúdo e o sr. Bruno T. Otsuka esclareceu que alguns materiais já 54 

estão em andamento, citando como exemplo a elaboração de um material prévio pela gerência para a 55 

confecção de banners. A sra. Maria Helena Biff pediu a palavra e declarou ser muito importante essa 56 

aproximação do Comitê para com a sociedade e propôs utilizar as rádios comunitárias sensibilizar toda a 57 

comunidade. Ainda, sugeriu à realização de algumas atividades de comunicação de forma virtual, o sr. 58 

Bruno T. Otsuka concordou e comentou sobre a possibilidade do envio de releases. A sra. Maria Helena 59 
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Biff sugeriu que constasse no Plano de Comunicação uma ação específica para uma abordagem com as 60 

prefeituras e com os Conselhos Municipais de Meio Ambiente. O sr. Maurício Aparecido da Silva 61 

concordou e complementou que seria interessante uma síntese do Plano de Bacias para ser distribuído aos 62 

municípios. Em seguida, o sr. Silvio Silvestre Barczsz colocou em votação o Plano de Comunicação em 63 

conjunto com as alterações debatidas, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo o item da Pauta, foi 64 

apresentado aos membros a minuta do plano de Capacitação, o qual foi aprovado por unanimidade. No item 65 

4.c, a sra. Renata S. Schibelbein abordou sobre a meta de capacitação de novos membros e fez uma breve 66 

apresentação sobre o curso Gestão de Recursos Hídrico - Uma visão Geral, oferecido pelo Instituto Água e 67 

Terra. No item 5 - assuntos gerais, a sra. Cristhiane Michiko Passos Okawa relatou ao Comitê sobre a última 68 

reunião da CTPLAN, em que os Produtos 7, 8, 9 e 10 do Plano de Bacias foram apreciados e que eles serão 69 

apresentados também para a plenária posteriormente. Ainda, o sr. Bruno T. Otsuka aproveitou a 70 

oportunidade para expor sobre o Fórum Paranaense dos Comitês, em que está em discussão a primeira 71 

norma para reuso de água. Sem mais a tratar, o sr. Silvio Silvestre Barczsz agradeceu a presença de todos e 72 

passou a palavra para o Presidente, que agradeceu a todos realizou o encerramento da reunião. 73 

Mauricio Aparecido da Silva   Rosa Maria Volpato Junqueira 

Presidente do CBH Piraponema   Secretária Executiva do CBH Piraponema 

 74 


