
MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DO FÓRUM PARANAENSE DE COMITÊS DE 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Data: 16 de maio de 2019, das 14h30 às 16h00. 

Local: Sala da Presidência do Instituto das Águas do Paraná. Rua Santo 

Antônio, 239, Rebouças, Curitiba. 

Participantes: 

ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA – CBH do Tibagi; 

ARNALDO GIOVANI RECH – CBH Baixo Ivaí e Paraná 1; 

ARLINEU RIBAS – CBH Litorânea; 

BRUNO TONEL OTSUKA – AGUASPARANÁ; 

DANIELLE TEIXEIRA TORTATO – AGUASPARANÁ; 

GANDY NEY DE CAMARGO – CBH do Norte Pioneiro; 

JOÃO LECH SAMEK – AGUASPARANÁ; 

KAROLLYNE DE ABREU TERNOSKI – AGUASPARANÁ; 

LARISSEANE DE SOUSA RIBEIRO – CERH/PR; 

LUIZ FORNAZZARI NETO – AGUASPARANÁ; 

MICHEL RIBAS GALVÃO – COALIAR; 

TATIANA AKEMI SAKAGAMI – AGUASPARANÁ. 

Pauta: 

1. Abertura; 

2. Discussão sobre a pauta sugerida pela organização do ENCOB para o 

1º Encontro Estadual de Comitês de Bacia do Estado do Paraná 

(previsto para 20/10/19, domingo); 

3. Discussão e levantamento de cases dos CBHs paranaenses para serem 

apresentados durante o ENCOB; 

4. Situação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 

5. Eleição/Indicação de um Coordenador Geral para o Fórum Paranaense 

de CBHs; 

6. Indicação de representantes de CBHs para o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH/PR; 

7. Assuntos gerais; 



8. Encerramento. 

Discussão: 

MICHEL (COALIAR): sugeriu iniciar a reunião com os itens mais simples de 

serem tratados: indicação de representantes de CBHs para o CERH/PR, a qual 

todos concordaram em manter os mesmos nomes; e a instituição do Fórum, 

verificando a legalidade e possibilidade de pleitear uma cadeira para o Fórum 

junto ao CERH/PR. Por fim, comunicou a todos sobre a permanência da Srª 

Ingrid Illich Müller na coordenação da CTINS do COALIAR. 

Discutiu-se sobre possíveis cases e programa para o 1º Encontro Estadual dos 

CBHs e ENCOB. 

BRUNO (AGUAS): propôs que o filtro para escolha de cases fosse 

“alinhamento com o plano da bacia” e que fosse estipulado já um prazo para 

que os CBHs paranaenses pudessem se adiantar. 

ANDRÉIA (CBH TIBAGI): citou alguns exemplos de sua região, como o Lago 

de Olarias, para contenção de enchentes e as semanas de meio ambiente, 

como educação ambiental voltada aos recursos hídricos. 

MICHEL (COALIAR): mencionou a experiência pela qual seu Comitê vinha 

passando na implantação da cobrança. 

GANDY (CBH NORTE PIONEIRO): sugeriu definição de critérios. 

ANDRÉIA (CBH TIBAGI): sugeriu o relato de um case geral da experiência do 

próprio Fórum Paranaense para apresentar no ENCOB e que os cases 

paranaenses fossem apresentados no Encontro Estadual dos CBHs. 

TODOS: Qual o público-alvo do domingo? 

MICHEL (COALIAR): retomou questionamento feito ao Sr. José Luiz Scroccaro 

sobre quanto seria destinado para cada CBH e ressaltou a necessidade de se 

convocar o Plenário para decisão final e urgente sobre o que apresentar e 

quem seriam os participantes. Assim, solicitou que a Srª Danielle e o Sr. Bruno 

conseguissem o mais rapidamente possível uma resposta oficial do Sr. 

Scroccaro e ainda sugeriu que fosse emitida, por parte do Instituto das Águas, 

uma carta oficial, com regras do tipo “Este recurso financeiro, proveniente do 

Procomitês, poderá ser utilizado por 1. X representantes da Sociedade Civil; 2. 

Y representantes dos Usuários; 3. Residentes Técnicas da DGB; etc.”. A partir 

daí, convocaria o Plenário do COALIAR. 

Encaminhamentos: 

Mantêm-se os atuais nomes representantes dos CBHs junto ao CERH/PR. 

DANIELLE (AGUAS): cobrará um posicionamento da Srª Patrice (Fórum 

Nacional/ SC) para dirimir as dúvidas quanto ao tempo destinado às 

apresentações dos cases por região. 



DANIELLE E BRUNO (AGUAS): cobrarão do Sr. JOSÉ LUIZ SCROCCARO um 

posicionamento oficial sobre o auxílio financeiro para subsidiar a ida do maior 

número de membros de Comitês. Resposta até 31 de maio. 

PAUTA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS: Na pauta de domingo, será 

incluída a eleição do coordenador geral e do vice do Fórum Paranaense, antes 

da Roda de Diálogo. 


