
ATA DA 14ª REUNIAO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO TIBAGI 1 
 2 
 3 

PAUTA: Verificação do quórum e leitura do expediente; Aprovação da Ata da 13ª 4 
Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI; Incorporação da memória da reunião de 5 
06.11.2008 à Ata da 14ª Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI; Proposta de alteração do 6 
Regimento; Deliberação sobre: Posicionamento do Comitê frente a grandes 7 
empreendimentos na bacia (Deliberação nº 9/2008) e Constituição de comissão para 8 
negociar recursos financeiros para o plano de bacia (Deliberação nº 10/2008); 9 
Apresentação do documento que justifique a necessidade da conclusão do Plano de 10 
Bacia, pela CTPlan; Assuntos Gerais. 11 

 12 
Aos vinte e sete de novembro de 2008, às 9:30 horas, no Auditório do Centro de 13 
Convivência do Idoso - CCI, em Telêmaco Borba – PR, iniciou-se a 14ª Reunião Ordinária 14 
do Comitê da Bacia do Tibagi. O Presidente do Comitê, Sr. SÉRGIO ROBERTO BAHLS 15 
deu boas vindas aos membros do Comitê e demais presentes, dando início à reunião com o 16 
primeiro item da pauta - Verificação do quórum e leitura do expediente, afirmando 17 
haver quórum. Passou-se então ao segundo item da pauta – aprovação da ata 13ª 18 
Reunião Ordinária do CBH-Tibagi,, sendo a ata aprovada pela Plenária. O terceiro item 19 
da pauta - Incorporação da memória da reunião de 06.11.2008 à Ata da 14ª Reunião 20 
Ordinária do CBH-TIBAGI foi aprovado pela Plenária ficando combinado de que os 21 
membros poderiam contribuir com a memória até a próxima reunião do Comitê, tendo em 22 
vista fazer parte da ata da corrente reunião; Em relação ao quarto item da pauta - 23 
Proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê, a Sra. MARTHA SUGAI, da 24 
Copel e o sr. LUIZ TOURINHO, da Faep, comungaram da idéia de que tal alteração 25 
deveria ser discutida na Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais, o que foi 26 
prontamente defendida pelo presidente, sr. SÉRGIO BAHLS, com a recomendação da 27 
inclusão do sr. WAGNER LUIZ KRELING nas discussões da Câmara Técnica. Levada à 28 
aprovação, a proposta foi aprovada pela Plenária, que também aprovou a data da próxima 29 
reunião do Comitê, como prazo para a CTIL encaminhar sugestões de alterações, as quais 30 
serão analisadas pela Plenária daquela reunião. O Sr. CARLOS GEIRINHAS, da Milênia, 31 
sugeriu que as reuniões do Comitê fossem realizadas no período da tarde e que as Câmaras 32 
Técnicas, especificamente a CTIL, no caso da alteração do Regimento Interno, se 33 
reunissem no período da manhã, otimizando, assim, tempo e trabalho. Com relação ao 34 
quinto item da pauta – Deliberação sobre o Posicionamento do Comitê frente a 35 
Grandes Empreendimentos na Bacia (Deliberação nº 9/2008) e Constituição de 36 
comissão para negociar recursos financeiros para o plano de bacia (Deliberação nº 37 
10/2008), argumentos foram levantados em relação a Deliberação nº 9/2008: pela Sra. 38 
MARTHA SUGAI e pelo Sr. LUIZ TOURINHO, contra a aprovação, que defenderam a 39 
idéia de que não compete ao Comitê a aprovação ou não de grandes obras na bacia, 40 
havendo já os órgãos governamentais competentes para isso e que a deliberação deveria ser 41 
uma moção e passar pela CTIL, antes de ser aprovada; pela Sra. MARIA INEZ PEDROSA, 42 
da Prefeitura de Castro, que foi taxativa no papel do Comitê, como salvaguarda do meio 43 
ambiente e dos recursos hídricos da bacia do Tibagi, e por isso, deve sim, o Comitê ser 44 
ouvido pelos órgãos ambientais licenciador e outorgante, e que quando a Plenária assim 45 
entendesse, as deliberações não necessitariam passar obrigatoriamente pela CTIL; e pelo sr. 46 
CARLOS GEIRINHAS, que indagou a competência do Comitê para tal. Por fim, a Plenária 47 



decidiu que o assunto deverá ser melhor discutido e analisado na CTIL. A apresentação do 48 
documento referente ao sexto item da pauta - Apresentação do documento que 49 
justifique a necessidade da conclusão do Plano de Bacia, pela CTPLAN, foi antecipada 50 
em relação à deliberação de Constituição de comissão para negociar recursos financeiros 51 
para o plano de bacia (Deliberação nº 10/2008). A Sra. MARTHA SUGAI, coordenadora 52 
da CTPLAN, fez a apresentação da 2ª minuta do documento “Plano da Bacia do Rio Tibagi 53 
– Histórico e dificuldades” (em anexo), elaborado pelos membros da CTPLAN, onde são 54 
mostrados resumidamente os principais pontos com relação às dificuldades de recursos 55 
humanos e financeiros para a finalização do plano, a base legal referente ao pagamento pelo 56 
uso de recursos no caso dos aproveitamentos hidrelétricos, as prioridades para aplicação 57 
destes recursos, valores pagos pela Copel e de sugestão de providência. Após debates ficou 58 
combinado que a CTPLAN finalizará o documento, encaminhando-o ao Presidente do 59 
Comitê, que ficou de levá-lo aos dirigentes da Suderhsa e da SEMA, ficando a Sra. Martha 60 
Sugai de acompanhá-lo na entrega. Com a apresentação da sra. MARTHA SUGAI, a 61 
Plenária chegou a conclusão de que não haveria necessidade de deliberar sobre a segunda 62 
parte do quinto item da pauta - Constituição de comissão para negociar recursos 63 
financeiros para o plano de bacia (Deliberação nº 10/2008), tendo em vista que os 64 
recursos encaminhados pela COPEL à ANA poderão e deverão ser requisitados para a 65 
continuação da elaboração do Plano da Bacia do Rio Tibagi. Em relação sétimo item da 66 
pauta - Assuntos Gerais: (i). o sr. SÉRGIO BAHLS entregou ao coordenador da CTIL, sr. 67 
LUIZ ANSELMO TOURINHO, cópia do Termo de Referência da “Avaliação Ambiental 68 
Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Tibagi”, encaminhada ao 69 
Comitê pelo sr. Procurador da República, dr. JOSÉ MAURO LUIZÃO, onde é solicitada a 70 
avaliação do Comitê quanto ao conteúdo do Termo de Referência, e quais as providências 71 
ou encaminhamentos eventualmente já realizados. O sr. SÉRGIO BAHLS requer, assim, ao 72 
sr. ANSELMO TOURINHO a convocação da CTIL para responder à solicitação do 73 
Ministério Público Federal. (ii). foi apresentado o evento que a Empresa de Pesquisa 74 
Energética – EPE, fará realizar nos dias 08 e 09 de dezembro em Londrina e Ponta Grossa, 75 
respectivamente, sobre a Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos 76 
Hidrelétricos da Bacia do Rio Tibagi. Em relação a este assunto, a Plenária acatou a idéia 77 
de convidar representante da EPE para discorrer sobre o assunto, como também dos estudos 78 
do Inventário energético do rio Tibagi e a revisão das séries de vazões, na próxima reunião 79 
do Comitê; (iii). o sr. RICARDO JOHANSEN, de Imbituva apresentou a proposta de 80 
elaboração de moção de apoio à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ao Conselho 81 
Estadual de Meio Ambiente sobre a sua posição sobre a construção de estrada no litoral 82 
paranaense. O Plenário rejeitou esta proposta tendo em vista ser assunto pertinente a outra 83 
área de abrangência, que não a da bacia do rio Tibagi; (iv). a Plenária aprovou o pré-84 
agendamento das reuniões do Comitê para 2009, a saber: 18 de março em Londrina, 17 de 85 
junho em Ponta Grossa, 16 de setembro em Telêmaco Borba e 25 de novembro em 86 
Londrina; (v). a Sra. MARTHA SUGAI solicita a regularização da composição das 87 
Câmaras Técnicas, tendo em vista que alguns membros já não fazem mais parte do Comitê, 88 
e até mesmo algumas CT já estão com o prazo de atuação vencido, o que foi acatado pelo 89 
presidente, Sr. SÉRGIO BAHLS. Finalizado os assuntos da pauta o Presidente, Sr. 90 
SÉRGIO BAHLS, agradeceu a presença dos membros do Comitê e dos convidados, deu 91 
informações a respeito do funcionamento da visita às obras da Usina Hidrelétrica Mauá, e 92 
deu por encerrada a reunião da qual eu, WAGNER LUIZ KRELING, coordenador da 93 
Agência da Bacia do Rio Tibagi, lavrei a presente Ata.   94 



De Acordo 95 
 96 
SÉRGIO ROBERTO BAHLS 97 
Presidente do Comitê da Bacia do Rio Tibagi. 98 
 99 
Membros presentes na 14ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: 100 
Mauro Capelari – Titular – FUNAI 101 
Ivonei Afonso Vieira – Suplente - SEAB 102 
Jurandir Antonio Manoel  – Titular – Secretaria de Saúde 103 
Emilio Trevisan – Titular – SEMA/SUDERHSA 104 
Paulo Eduardo Oliveira de Barros – Titular – PM Ponta Grossa 105 
Sônia Aparecida Castanho – Titular – PM Telêmaco Borba 106 
Luiz Carlos Pinheiros – Suplente – PM Telêmaco Borba 107 
Maria Inez Pedrosa Machado Dias – Titular – PM Castro 108 
Juarez Antonio Ressay Baskoski – Suplente – PM Imbituva 109 
Gerson da Silva – Titular – PM Londrina 110 
Erivelto Silveira – Titular – SANEPAR 111 
Márcia Regina Chella – Suplente – SANEPAR 112 
Sérgio Roberto Bahls – Titular – SANEPAR 113 
Edivaldo de Paula – Titular – SAMAE Ibiporã 114 
Gerson Nogueira Júnior – Titular – SAMAE N. Santa Bárbara 115 
Tsuyoshi Yagui – Titular - Sanetran 116 
Arilde Sutil Gabriel de Camargo – Titular – COPEL 117 
Martha Regina Von Borstel Sugai – Titular - COPEL 118 
Emerson Luis Antoniacomi – Titular – FEMSA 119 
Júlio César Batista Nogueira – Titular – KLABIN 120 
Carlos Alberto Lopes Geirinhas – Titular – MILENIA 121 
Luiz Anselmo Merlin Tourinho – Suplente – FAEP 122 
Rudiger Boye – Titular – ONG Vida Verde 123 
Laila Pacheco Menechino – Suplente – ONG MAE 124 
João Batista Moreira Souza – Titular – ONG Patrulha das Águas 125 
Wilson José Tim Pontara – Suplente – FATEB 126 
Fernando Pilatti – Titular – UEPG 127 
Edson Luis Bassetto – Suplente - UTFPr 128 
Roberto Massami Arai – Titular – ABES 129 
João Kovalechyn – Titular – AEAPG 130 
Ivan Bribis Rodrigues – Titular – Conselho Indígena 131 
Aparecido Marcolino – Suplente – Conselho Indígena 132 
Janderson Marcelo Canhada – Suplente – COPATI 133 
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