
ATA DA 12ª REUNIAO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO TIBAGI 1 
 2 
 3 

OBJETO: Leitura do decreto de nomeação da nova composição do Comitê (decreto nº 4 
1246/07); Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CBH Tibagi; Criação e 5 
deliberação sobre a Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL; Apresentação ao Comitê, 6 
e entrega à Câmara Técnica de Acompanhamento dos Estudos do Plano de Bacia do Rio 7 
Tibagi, do Capítulo 1 – Características Gerais da Bacia, pela SUDERHSA; Apresentação 8 
do Prof. Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes da UFPR, do enquadramento dos 9 
corpos hídricos; Apresentação e convite à participação do IX Fórum Nacional de Comitês 10 
de Bacia Hidrográfica a ser realizado no período de 23 a 27 de outubro de 2007 em Foz do 11 
Iguaçu/PR; Assuntos Gerais. 12 
 13 
Aos vinte e um dias de setembro de 2007, às 14:00 horas, no Auditório da FEMSA do 14 
Brasil – Av. Tocantins, 199 – Cará-Cará no Município de Ponta Grossa - PR, realizou-se a 15 
12ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia do Tibagi. O Presidente do Comitê, Sr. SÉRGIO 16 
ROBERTO BAHLS deu início à reunião com a conferência do quórum, atestando que o 17 
mesmo estava completo pelo regimento e então passou às questões da pauta. Em um 18 
primeiro momento o Sr. RAFAEL FILIPPIN, membro titular do CBH Tibagi e 19 
representante da ONG LIGA AMBIENTAL fez um pedido de colocação de assunto em 20 
pauta: o requerimento protocolado na SUDERHSA Curitiba que não chegou ao Comitê 21 
sobre informações solicitadas em relação aos licenciamentos ambientais e de recursos 22 
hídricos entregando cópia deste para o CBH Tibagi nas mãos do Presidente Sr. SÉRGIO 23 
BAHLS. Este por sua vez entregou ao Sr. EMILIO TREVISAN representante da SEMA–24 
PR o qual é o Coordenador da Câmara Técnica sobre a UH Mauá (CT Mauá). O Sr. 25 
EMÍLIO TREVISAN ficou de marcar uma reunião em data a ser definida onde solicitará a 26 
participação do Consórcio COPEL-ELETROSUL com os membros da CT Mauá para 27 
responder as questões pendentes solicitadas no requerimento. O Sr. RAFAEL FILIPPIN 28 
então colocou que deveria ser marcada uma reunião também com o CBH Tibagi com este 29 
mesmo pessoal do Consórcio Cruzeiro do Sul para responderem as questões 30 
correspondentes. O Sr. EMÍLIO TREVISAN informou então que para marcar a data 31 
dependerá de informações que deverão ser repassadas pelo IAP à CT Mauá sobre o 32 
andamento do licenciamento ficando de avisar assim que isto for acertado. No próximo 33 
assunto da pauta, o Sr. WAGNER KRELING, coordenador da AGÊNCIA DE BACIA DO 34 
RIO TIBAGI passou a para a leitura do decreto 1246/2007, o qual nomeou os membros do 35 
CBH Tibagi para o biênio 2008/2009. Neste momento então, foi solicitado que todos os 36 
presentes se apresentassem para um maior conhecimento de todos acontecendo tal 37 
apresentação individual. Nesta hora, a Sra. MARTHA SUGAI, representante da COPEL 38 
solicitou esclarecimentos sobre as datas de início e fim de mandato. O Presidente Sr. 39 
SÉRGIO BAHLS então esclareceu que pelo Regimento Interno do CBH Tibagi o mandato 40 
é de 2 anos a partir da posse, a qual ocorreu então nesta data (21/09/2007) e que vai até 41 
20/09/2009. Passou-se então à Leitura da Ata da 11ª Reunião para aprovação. Após 42 
anotações de pequenas correções a serem efetuadas na ata, a mesma foi aprovada por todos. 43 
Iniciando os debates sobre a criação da CTIL – Câmara Técnica Institucional e Legal a Sra. 44 
MARTHA SUGAI, fazendo um aparte oportuno, propôs uma resolução deliberativa para o 45 
funcionamento das Câmaras Técnicas do CBH Tibagi. Neste momento o Sr. RAFAEL 46 
FILIPPIN colocou que existe resolução similar no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 47 



e que o funcionamento das CTs do CBH Tibagi deveria ser compatível com as regras do 48 
CERH. A Sra. MARTHA SUGAI colocou então que membros das Câmaras Técnicas não 49 
precisam ser membros do CBH Tibagi para não amarrar trabalhos. O Sr. LUIZ ANSELMO 50 
MERLIN TOURINHO representante da FAEP colocou também que os membros das CTs 51 
devem representar um dos setores, exemplificando que a FAEP poderia levar seu assessor 52 
jurídico para as reuniões acompanhando o membro do CBH Tibagi. Acertado isto, ocorreu 53 
a deliberação por votos de que o funcionamento da CTIL do CERH seja seguido e que 54 
todas as Câmaras Técnicas do CBH Tibagi daqui para frente utilizem o mesmo modelo de 55 
funcionamento. No próximo item da pauta, o Geólogo EVERTON SOUZA da 56 
SUDERHSA entregou aos representantes da CT Plan ( Câmara Técnica do Plano de Bacia) 57 
o Capítulo I do Plano de Bacia do Tibagi para as considerações finais. Também distribuiu 58 
cópias em CD a alguns membros e finalizou agradecendo os técnicos da SUDERHSA 59 
presentes e ao pessoal da Agência de Bacia pelo trabalho no desenvolvimento desta etapa 60 
do Plano. A Sra. MARTHA SUGAI disse então que a CT Plan deve se reunir em alguns 61 
dias e que estas reuniões são públicas, com quem desejando participar podendo se dirigir 62 
até o local do encontro e acompanhar os trabalhos. A Sra. MARTHA SUGAI também disse 63 
que verificaria junto à COPEL a possibilidade de hospedar informações em um site sobre o 64 
CBH Tibagi para que todos tenham acesso já que site da Agência Tibagi ainda funciona de 65 
forma precária, não possuindo a agilidade necessária para este tipo de publicação. A Sra. 66 
MARTHA SUGAI colocou também que talvez a aprovação do Capítulo I do Plano de 67 
Bacia pelos membros do CBH Tibagi possa ocorrer já próxima reunião, caso sejam 68 
aprovados pela CT Plan. Neste momento o Sr. JANDERSON MARCELO CANHADA 69 
representante do COPATI perguntou quantos capítulos seriam e quanto tempo ainda levará 70 
para a conclusão do Plano, haja vista o atraso para a confecção deste capítulo inicial. Nesta 71 
hora o Sr. ÉVERTON SOUZA colocou que são 4 capítulos que serão elaborados pela 72 
SUDERHSA e à posteriore deverá ser contratada consultoria para terminar o Plano. 73 
Colocou também que para a próxima reunião, provavelmente será entregue pela 74 
SUDERHSA à CT Plan o Capítulo 2 e que os capítulos 3 e 4 deverão ser concluídos até o 75 
final de 2007. Neste momento iniciou-se um breve intervalo. Na volta deste, o Prof. 76 
CRISTÓVÃO SCAPULATEMPO da UFPR – convidado pelo CBH Tibagi a proferir a 77 
Palestra: Enquadramento dos Corpos d’água e seu papel na integração dos demais 78 
instrumentos da Gestão de Recursos Hídricos, iniciou sua apresentação. Após os 79 
esclarecimentos finais do Professor aos membros do CBH Tibagi este se despediu e os 80 
trabalhos continuaram. Neste instante, o Presidente Sr. SÉRGIO BAHLS informou que a 81 
outra palestra que seria proferida pela Sanepar e que iria falar sobre Gestão de Resíduos 82 
Sólidos não iria ocorrer, pois infelizmente o técnico responsável pela Gestão em Cianorte 83 
não pode comparecer ficando de apresentar a mesma na próxima reunião. Passou-se então o 84 
próximo item da pauta, o IX Fórum Nacional de Comitês de Bacia a ser realizado em Foz 85 
do Iguaçu/PR em outubro/07. O Sr. MAURI PEREIRA – Coordenador de Recursos 86 
Hídricos - SEMA apresentou o evento a todos e mostrou aos interessados como se procede 87 
a inscrição via internet no site www.rebob.org.br, citando que dentre os Comitês instalados 88 
no Paraná, apenas o CBH Tibagi indicou representantes para compor a equipe de 89 
coordenação do evento. Neste momento então o coordenador da AGÊNCIA TIBAGI, Sr. 90 
WAGNER KRELING mostrou aos demais alguns trabalhos que estão confirmados e 91 
agendados e que já se inscreveram para se apresentar no Fórum Nacional. Explicou que os 92 
trabalhos foram apresentados nos dois Ciclos de Palestras realizados na bacia em agosto e 93 
setembro e que estes então é que serviram de base dos preparativos para o Fórum. Nesta 94 



hora então, o Presidente Sr. SÉRGIO BAHLS destacou a importância do evento e deste ser 95 
realizado no Estado do Paraná, solicitando que membros que puderem dirijam-se ao Fórum. 96 
Voltando novamente ao assunto da formação da CTIL – Câmara Técnica Institucional e 97 
Legal, o Sr. RAFAEL FILIPPIN se inscreveu como membro pela Sociedade Civil 98 
juntamente com o Prof. FERNANDO PILATTI ficando os demais setores de indicar seus 99 
representantes na próxima reunião do CBH Tibagi. Solicitada novamente a palavra, o Sr. 100 
RAFAEL FILIPPIN colocou novamente que não há uma previsão de resposta do 101 
documento protocolado junto à SUDERHSA exposto no início da reunião e continuou 102 
colocando algumas questões como a moção aprovada em 2006 pelo CBH Tibagi que pedia 103 
sua manifestação antes da continuidade dos trabalhos da UH Mauá e que foi ignorada e que 104 
a UH Mauá possui Outorga Prévia e que isto daria direitos ao Consócio Copel-Eletrosul. 105 
Neste instante, foi prontamente rebatido pelo Engº NORBERTO RAMON da SUDERHSA 106 
o qual esclareceu que a Outorga Prévia concedida ao processo de licenciamento da UH 107 
Mauá simplesmente respondia aos critérios legais de disponibilidade hídrica local e 108 
também que esta só servia para dar continuidade ao processo de licenciamento da UH 109 
Mauá. O Sr. RAMON colocou também que para a expedição da Outorga de Direito a UH 110 
Mauá deverá contemplar todos os quesitos da licença de instalação a ser concedida pelo 111 
IAP e somente após isto é que a SUDERHSA poderá emitir a Outorga de Direito. Relatou 112 
que tudo está sendo feito dentro da legislação vigente e seguindo os procedimentos 113 
necessários. O Sr. RAFAEL FILIPPIN colocou também que há a necessidade da resposta 114 
da SUDERHSA antes do início das obras, pois teme uma catástrofe ambiental devido às 115 
minas de carvão desativadas existentes no local, apresentando uma análise química dos 116 
efluentes destas minas demonstrando altos índices de metais pesados que podem 117 
contaminar as águas. Neste instante, O Sr. FILIPPIN foi interpelado pelo Sr. GALDINO 118 
ANDRADE, representante do COPATI dizendo que uma só análise não seria suficiente 119 
para a alegação apresentada. O Sr. FILIPPIN então sugeriu que a SUDERHSA vá até o 120 
local e colha suas próprias amostras e que a fiscalização precisa acontecer, o que todos 121 
concordaram. O Sr. EMÍLIO TREVISAN da CT Mauá colocou que isto deveria ser 122 
analisado com cuidado e que veria o que poderia ser feito com demais membros da Câmara 123 
Técnica, mas que dará prioridade ao acompanhamento da resposta do requerimento 124 
protocolado. Neste momento então o Sr. EMÍLIO TREVISAN pediu prazo de 60 dias para 125 
a SUDERHSA se pronunciar, sendo que o Sr. FILIPPIN colocou que é muito tempo e todos 126 
então deliberam por 30 dias a partir da manifestação do IAP para a resposta ao 127 
requerimento. 128 
Finalizado os assuntos da pauta o Sr. Presidente do CBH Tibagi Sr. SÉRGIO BAHLS fez 129 
agradecimentos e deu por encerrada a reunião da qual eu, ALEX SEVERO ALVES técnico 130 
da SUDERHSA lavrei a presente Ata.   131 
De Acordo 132 
 133 
SÉRGIO ROBERTO BAHLS 134 
Presidente do Comitê da Bacia do Rio Tibagi. 135 
 136 
Membros presentes na 12ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: 137 
Mauro Capelari – Titular – FUNAI  138 
Ivonei Afonso Vieira – Suplente - SEAB 139 
Jurandir Antônio Manoel  – Titular – Secretaria de Saúde 140 
Emilio Trevisan – Titular – SEMA/SUDERHSA 141 



Paulo Eduardo Oliveira de Barros – Titular – PM Ponta Grossa 142 
Sônia Aparecida Castanho – Titular – PM Telêmaco Borba 143 
Maria Inez Pedrosa Machado Dias – Titular – PM Castro 144 
Cristiane Ribeiro Navarro – Titular – PM Tibagi 145 
Juarez Antonio Ressay Baskoski – Suplente – PM Imbituva 146 
Márcia Regina Chella – Suplente – SANEPAR 147 
Sérgio Roberto Bahls – Titular - SANEPAR 148 
Tsuyoshi Yagui – Titular - Sanetran 149 
Arilde Sutil Gabriel de Camargo – Titular – COPEL 150 
Martha Regina Von Borstel Sugai – Titular - COPEL 151 
Emerson Luis Antoniacomi – Titular - FEMSA 152 
Juliana Sampaio Penteado – Titular – COROL  153 
Carlos Alberto Lopes Geirinhas – Titular - Milênia Agrociências S/A 154 
Nicolaas Johannes Biersteker – Suplente – OCEPAR 155 
João Luiz Rodrigues Biscaia – Titular - FAEP 156 
Luiz Anselmo Merlin Tourinho – Suplente – FAEP 157 
Rafael Ferreira Filippin – Titular – Liga Ambiental 158 
Angelita Czezacki Kravutschke – Titular – CESCAGE 159 
Fernando Pilatti – Titular – UEPG  160 
Marcelina Teruko Fuji Maschio – Titular – UTFPR  161 
Roberto Massami Arai – Titular – ABES 162 
João Kovalechyn – Titular – AEAPG 163 
Nelson Salim Abbud – Titular - SENGE  164 
Ivan Bribis Rodrigues – Titular – Conselho Indígena do Paraná 165 
Galdino Andrade - Titular - COPATI 166 
Janderson Marcelo Canhada – Suplente – COPATI 167 
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