
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA LITORÂNEA 1 
Aos 02 dias de agosto de 2017, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da  2 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá - ACIAP, deu-se  3 
início a 3ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Litorânea, reunindo membros  4 
titulares e suplentes do Comitê e demais convidados, conforme lista de 5 

presença em anexo.  6 
O representante do AGUASPARANÁ, Eneas Machado, fez a abertura da 7 

reunião dando as boas vindas aos membros do Comitê e demais convidados e 8 

apresentou a pauta da reunião: 9 
1. Posse dos membros do Comitê – Mandato 2017-2021 10 
2. Eleição da Mesa Diretora 11 
3. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária 12 
4. Apresentação do Termo de Referência do Plano de Bacia Litorânea 13 

5. Apresentação do Plano de Trabalho - empresa COBRAPE  14 
6. Criação e definição dos membros da CTINS: Câmara Técnica de 15 

Instrumentos de Gestão 16 
7. Assuntos Gerais 17 
8. Encerramento. 18 

Em seguida passou a palavra para o coordenador de Recursos Hídricos 19 
da SEMA, José Luiz Scroccaro que fez uma saudação em nome do Secretário 20 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e comentou sobre  a resolução do 21 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos sobre critérios de enquadramento dos 22 
rios.  A seguir o Sr. Enéas Machado passou a palavra para o Diretor de Gestão 23 
de Bacias Hidrográficas do AGUASPARANÁ, Everton Souza, que fez uma 24 
apresentação das atribuições do comitê e da atual situação dos comitês de 25 

bacias hidrográficas em todo o Paraná. Em seguida o representante do 26 
AGUASPARANÁ Eneas Machado, passou ao 1º item da pauta, dando posse 27 

aos membros do comitê da Bacia Litorânea. Em seguida passando para o 2º 28 
Item da pauta, eleição da Mesa Diretora, apresentou a chapa inscrita tendo 29 
como candidatos: à presidente da mesa diretora, Sr. Arlineu Ribas da 30 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES/Pr, 1º Vice-presidente, 31 
Sr. Raphael Rolim de Moura, Secretário Municipal de Meio Ambiente da 32 

Prefeitura de Paranaguá e como 2º Vice-presidente, Sr. Lincoln Teixeira da 33 
COAMO de Paranaguá. O Sr. Enéas Machado passou a palavra aos 34 

candidatos para que fizessem uma breve apresentação. Foi consultada a 35 
Plenária sobre a possibilidade da eleição da chapa única ser por aclamação e 36 
aprovado, dando-se como eleita a chapa do Comitê de Bacia Hidrográfica 37 
Litorânea. O Sr. Enéas Machado passou a condução da mesa para o novo 38 

Presidente do comitê Sr. Arlineu Ribas que passou ao item 3º da pauta. O 39 
Presidente consultou a Planária se poderia dispensar a leitura da ata por ter 40 
sido encaminhada a todos os membros antecipadamente, sendo que foi 41 
solicitada a leitura da mesma e após a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária 42 
do Comitê, esta foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou ao item 4º de 43 

pauta e solicitou ao Sr. Enéas Souza Machado para fazer a apresentação do 44 
Termo de Referência do Plano da Bacia Litorânea anexa a esta ata. Antes do 45 
início da apresentação, foi solicitado vistas do TR pela representante da 46 

COPEL- Camila Freitas, justificando que o TR encaminhado aos membros do 47 
Comitê estava diferente da forma que foi aprovado na reunião anterior do 48 
Comitê. O Sr. Enéas  explicou que a única mudança feita foi na sequencia dos 49 
tópicos, e se comprometeu que, se a COPEL verificasse distorção entre a 1ª 50 

versão e a atual que prejudicasse o andamento da elaboração do plano, está 51 
poderá ser corrigida. O Sr. David Pancotti, da Prefeitura Municipal de Matinhos, 52 
argumentou que era intempestiva a solicitação da COPEL, uma vez que o 53 

Plano já havia sido contratado e em fase inicial de execução. Daniele Primm do 54 
ITCG comentou que teria documentos que poderiam complementar o Plano de 55 
Bacia e foi citado o e-mail do comitê da bacia Litorânea 56 
(cbhlitorânea@aguasparana.pr.gov.br), para que todos os presentes 57 
enviassem colaborações, sugestões para ser analisada pelo comitê. Laura de 58 
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Jesus do CEDEA solicitou que fosse acrescentado o item de Educação 59 
Ambiental, o qual o Sr. Eneas comentou que já o tema já estava previsto no 60 
Termo de Referência. Depois de feitas as colocações o representante do 61 

AGUASPARANÁ Sr. Enéas Machado fez a apresentação do Termo de 62 

Referência e se colocou à disposição para o esclarecimento das dúvidas ou 63 

solicitação de complementações necessárias. A Sra. Megrith Giacomel 64 
Brunetto da Sanepar solicitou que fossem incluídas informações sobre os 65 
canais do DNOS e alguns pontos de águas salobras no plano de bacia. Após 66 
esclarecimento do Sr. Enéas e do Sr. Everton que esses temas vão ser levados 67 
em consideração, o Sr. David Pancotti da Prefeitura Municipal de Matinhos 68 

citou o exemplo de melhoria na balneabilidade após constatarem que através 69 
do projeto de ampliação do sistema de saneamento da Sanepar a população 70 
local está se enquadrando no programa. Atendidas todas as dúvidas, o 71 
Presidente do Comitê, Sr. Arlineu Ribas passou ao 5º item de pauta passando 72 
a palavra para a Sra. Bruna Tozzi, da empresa Cobrape, responsável pela 73 

Execução do Plano de Bacia, que apresentou a Empresa e o Plano de 74 
Trabalho referente ao Plano da Bacia Litorânea. Ao término o Sr. Paulo 75 
Marques da UFPR - Matinhos, se colocou a disposição para acrescentar dados 76 

sendo que foi sugerido que ele participasse da Câmara Técnica de 77 
Instrumentos de Gestão - CTINS. O Sr. David Pancotti da Prefeitura Municipal 78 
de Matinhos informou que muitos municípios da bacia, tais como Matinhos e 79 
Guaratuba, estão com os planos diretores aprovados, mas por terem sido feitos 80 

há alguns anos atrás e terem sido aprovados há pouco tempo precisam ser 81 

revisados e o Plano de Pontal do Paraná já está revisado e o Plano Diretor de 82 
Paranaguá está com a revisão prevista para este mês. Os planos municipais de 83 
saneamento de Matinhos e Pontal do Paraná estão quase concluídos e seria 84 

importante não perder a oportunidade de incluí-los no Plano de Bacia, também 85 
comentou que seria importante contatar a SEDU- Paraná Cidade para que a 86 

Cobrape tenha acesso a essas informações. O Presidente Sr. Arlineu Ribas 87 
agradeceu as contribuições e passou ao 6º item de pauta - criação e definição 88 
dos membros da CTINS: Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, 89 

passando a palavra para o representante do AGUASPARANÁ, Sr. Enéas 90 

Machado, que explanou o processo de formação e a composição da CTINS, 91 

que é composta por um Coordenador indicado pelo Presidente do Comitê e 92 
dois representante de cada setor, a saber: Poder Público, Usuários de 93 

Recursos Hídricos e Sociedade Civil. O Sr. Enéas Machado solicitou que as 94 
entidades com interesse em participar se manifestassem e após discussões 95 
entre os setores ficou definida a seguinte formação: pelos USUÁRIOS - 96 
SANEPAR - Membro Titular e Paranaguá Saneamento como Suplente, além de 97 

COPEL e COAMO como convidados, pela SOCIEDADE CIVIL - UFPR como 98 
Membro Titular e como Suplente uma ONG a ser indicada e a ABES como 99 
convidada. SETOR PÚBLICO - AGUASPARANÁ como Titular e CAGEPAR 100 
como Suplente e como convidada a APPA. Rogério José Florenzano Junior 101 
questionou se a Cagepar é uma companhia de saneamento ou um órgão 102 

regulador ao que o representante da Cagepar Sr Luciano C.D. Salmon 103 

esclareceu que eram uma companhia de saneamento e passaram a ser uma 104 

agêencia reguladora, portanto passaram a ser representantes do setor público.  105 
O Presidente Sr. Arlineu Ribas estipulou a data da primeira reunião da CTINS 106 
para inicio de setembro ou assim que todos os membros forem indicados. Em 107 
seguida abriu a palavra para assuntos gerais. Em não havendo mais assuntos 108 
a serem tratados, agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a 109 
reunião.  110 
 111 
Arlineu Ribas  112 

Presidente do Comitê da Bacia Litorânea 113 


