
ATA DA 15ª REUNIAO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO TIBAGI 1 
 2 
 3 

PAUTA: Verificação do quorum e leitura do expediente; Aprovação da incorporação da 4 
memória da reunião de 06.11.2008 à Ata da 14ª Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI; 5 
Aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI; Indicação de novo 6 
coordenador para a CTIL; Substituições e reconduções de membros do Comitê; 7 
Instituições ausentes em mais de três reuniões consecutivas; Pronunciamento das 8 
Câmaras Técnicas; Pronunciamento da SUDERHSA a respeito do Plano do Tibagi; 9 
Aprovação dos sub-programas prioritários do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 10 
2010-2011; Palestra sobre Estudos de Inventário e Avaliação Ambiental Integrada da 11 
Bacia do Rio Tibagi, pela EPE; Assuntos Gerais. 12 

 13 
Aos dezoito dias do mês de março de 2009, às 13:30 horas, no Auditório da empresa 14 
Milenia Agrociências S/A, em Londrina – PR, iniciou-se a 15ª Reunião Ordinária do 15 
Comitê da Bacia do Tibagi. O Secretário Geral do Comitê, Sr. GALDINO ANDRADE deu 16 
boas vindas aos membros do Comitê e demais presentes, e agradeceu a hospitalidade da 17 
empresa Milenia Agrociências S/A, em receber o Comitê. Deu início à reunião com uma 18 
alteração de pauta: em primeiro lugar ocorreu a leitura da proposta do sr. RUDIGER 19 
BOYE, da ONG Vida Verde, anexo a esta. Após o primeiro item da pauta - Verificação 20 
do quorum e leitura do expediente, em que constatou-se haver quorum, passou-se para o 21 
segundo e terceiro item da pauta – aprovação da incorporação da memória da reunião 22 
de 06.11.2008 à Ata da 14ª Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI e a aprovação da ata 23 
da 14ª Reunião Ordinária do CBH-TIBAGI,, sendo a memória e a ata aprovadas pela 24 
Plenária. No quarto item da pauta – Indicação de novo coordenador para a CTIL o sr. 25 
GALDINO informou sobre a necessidade de indicar um novo coordenador da CTIL, tendo 26 
em vista o afastamento do sr. LUIZ ANSELMO MERLIN TOURINHO da FAEP e, 27 
conseqüentemente, não mais considerado membro do Comitê. Assim, a Diretoria do 28 
Comitê indicou o sr. RICARDO JOHANSEN, de Imbituva, como o novo coordenador da 29 
CTIL; Em relação ao quinto item da pauta – Substituições e reconduções de membros 30 
do Comitê, o sr. GALDINO de posse de várias correspondências recebidas das instituições, 31 
integrantes do Comitê, faz a leitura das novas indicações, em substituição e/ ou recondução 32 
de membros do Comitê do Tibagi, a saber: sr. FERDINANDO NESSO NETTO, da 33 
FUNAI, em substituição ao sr. MAURO CAPELARI; a recondução dos membros da 34 
prefeitura de Ponta Grossa, senhores PAULO EDUARDO OLIVEIRA BARROS, como 35 
Titular, e NELSON FREDERICO ACCIOLY CALDERARI JUNIOR, como Suplente; a 36 
recondução dos membros da prefeitura de Castro, senhora MARIA INEZ PEDROSA 37 
MACHADO DIAS, como Titular, e senhor MÁRCIO JOSÉ LOPES, como Suplente; a 38 
substituição dos membros da prefeitura de Tibagi, a senhora RENATA S. BIERSTEKER, 39 
como Titular, no lugar da senhora CECÍLIA NANUZI PAVESI, e a senhora LERI 40 
APARECIDA RIBEIRO, como Suplente, no lugar da senhora CRISTIANE RIBEIRO 41 
NAVARRO, a substituição do membro da prefeitura de Imbituva, o sr. CELSO LUIZ 42 
MENOR KRÜGER, como Titular, no lugar do sr. JUAREZ BASKOSKI; a substituição dos 43 
membros da SANEPAR, o sr. ADEMIR QUINTINO DA FONSECA, como Titular, no 44 
lugar do sr. ERIVELTO LUIZ SILVEIRA, o sr. PEDRO LUIZ PRADO FRANCO, como 45 
Suplente, no lugar da sra. MÁRCIA REGINA CHELLA e em outra cadeira, o sr. TADEU 46 
DONIZETI BARBOSA RZNISKI, como Titular, no lugar do sr. MILTON BORGHI; a 47 



substituição do membro Titular da OCEPAR, o sr. SILVIO KRINSKI, no lugar do sr. 48 
GUSTAVO SBRISSIA; e por último, a vacância da cadeira de suplente da ONG Patrulha 49 
das Águas, em vista da renúncia espontânea do sr. RAFAEL FILLIPIN, representante da 50 
ONG Liga Ambiental. Sexto item da pauta – Instituições ausentes em mais de três 51 
reuniões consecutivas – foi apresentado pelo sr. WAGNER LUIZ KRELING, gerente da 52 
Agência de Bacia do Tibagi, planilha contendo o controle de presenças das instituições nas 53 
reuniões do Comitê, onde ficou constatado que algumas instituições não tem enviado seus 54 
representantes para participarem das reuniões do Comitê. A este respeito, a Plenária decidiu 55 
que as Prefeituras de Ibiporã, Jataizinho, Cornélio Procópio, Apucarana, Nova Santa 56 
Bárbara e Santa Cecília do Pavão terão até o dia 15 de abril para se pronunciarem a respeito 57 
do interesse em continuar participando do Comitê, devendo, assim, indicarem seus 58 
representantes e participarem da próxima reunião do Comitê. A Plenária também decidiu 59 
que, em não havendo resposta às solicitações, que deverão ser enviadas pela Agência de 60 
Bacia às Prefeituras, as vagas correspondentes serão consideradas em vacância. Sétimo 61 
item da pauta – Pronunciamento das Câmaras Técnicas – tendo em vista não haver 62 
demandas específicas, as Câmaras Técnicas não utilizaram tal expediente. Oitavo item da 63 
pauta – Pronunciamento da SUDERHSA a respeito do Plano do Tibagi – sr. 64 
WAGNER, da Agência de Bacia, adiantou que o Módulo I do Plano da Bacia do Rio Tibagi 65 
estava sendo complementado com as recomendações da Câmara Técnica e que até a 66 
próxima reunião do Comitê todo o Módulo I estaria pronto e disponível à Plenária para a 67 
devida deliberação. Informou, ainda, que a próxima etapa da elaboração do Plano – 68 
Cenários, Planos de Investimentos, Indicadores de Desempenho – terá a contribuição de 69 
profissionais contratados através da ANA – Agência Nacional das Águas. Entretanto, isto 70 
só deverá acontecer após a deliberação do Módulo I pela Plenária do Comitê. Nono item 71 
da pauta – Aprovação dos subprogramas prioritários do Plano Nacional de Recursos 72 
Hídricos para 2010-2011 – Após a apresentação da planilha contendo os programas e os 73 
subprogramas prioritários do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2010-2011, 74 
passou-se à definição de quais seriam os 03 subprogramas que a Plenária do Comitê 75 
entendia como prioritários para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, sendo os 76 
escolhidos e definidos pela Plenária, os seguintes: Programa III – Subprograma: Plano de 77 
recursos hídricos e enquadramento de corpos de água em classes de uso; Programa VII – 78 
Subprograma: Saneamento e gestão ambiental de recursos hídricos no meio urbano; 79 
Programa VII – Subprograma: Conservação de solos e água – manejo de microbacias no 80 
meio rural. Décimo item da pauta – Palestra sobre Estudos de Inventário e Avaliação 81 
Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tibagi, pela EPE – representando a estatal 82 
Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, tomou a palavra a sra. MÍRIAN REGINI NUTI, 83 
que discorreu sobre a EPE, sobre os Estudos de Inventário e Avaliação Ambiental 84 
Integrada; sobre a revisão dos Estudos de Inventário da bacia do rio Tibagi; sobre os 85 
estudos de Reconstituição e Consistência das Séries de Vazões e sobre a expansão 86 
hidrelétrica nos próximos dez anos. Após o pronunciamento, o sr. GALDINO solicitou que  87 
a EPE mantivesse o Comitê informado quanto ao desenvolvimento de tais estudos. Em 88 
relação ao décimo primeiro item da pauta – Assuntos Gerais, o sr. GALDINO começou 89 
relatando sobre a Bacia do Rio Paranapanema, sobre o Encontro que aconteceu em 90 
Avaré, São Paulo, onde os Governos do Paraná e de São Paulo começaram a conversar a 91 
respeito da gestão do Paranapanema. E, que a partir de Avaré, decidiu-se pela formação de 92 
um Grupo de Trabalho para iniciar as discussões sobre a gestão do Paranapanema. O sr. 93 
WAGNER informou que tal Grupo de Trabalho foi constituído em março de 2009, através 94 



de uma Resolução Conjunta assinada pelos secretários de meio ambiente do Paraná e de 95 
São Paulo, juntamente com o presidente da Agência Nacional das Águas, em evento 96 
ocorrido em Londrina. Entretanto, como não havia ocorrido reunião do Comitê para a 97 
indicação dos representantes do Tibagi, o sr. SÉRGIO BAHLS, presidente do Comitê do 98 
Tibagi, juntamente com o sr. GALDINO, secretário geral do Comitê, indicaram 99 
preliminarmente o sr. WAGNER, da Agência de Bacia, como titular, e o sr. GALDINO, 100 
como suplente do Comitê no Grupo de Trabalho. O sr. WAGNER informou também, que 101 
ambos os nomes estavam sendo colocados para a Plenária para a devida ratificação ou para 102 
novas indicações, o que foi prontamente defendido pelo sr. GALDINO. Entretanto, sr. 103 
WAGNER reiterou que a participação no Grupo de Trabalho requer compromisso, tempo 104 
disponível e ação pró-ativa, tendo em vista estar representando o estado do Paraná e que o 105 
estado de São Paulo esta melhor organizado e melhor articulado em relação à gestão de 106 
bacias hidrográficas. Além disso, o membro indicado terá de arcar com as despesas de 107 
viagem que se fizerem necessárias. Colocado em Plenária, a mesma deferiu os nomes do sr. 108 
WAGNER e do sr. GALDINO como seus representantes no Grupo de Trabalho da Bacia 109 
do Rio Paranapanema; o segundo assunto geral, levantado pelo sr. GALDINO tratou-se da 110 
proposta do Grupo Ecológico Vida Verde, ali representado pelo sr. RÜDIGER BOYE, 111 
referente a Usina Hidrelétrica Mauá. O sr. GALDINO fez a leitura da proposta e 112 
encaminhou a mesma para a Câmara Técnica de Acompanhamento da Usina Hidrelétrica 113 
Mauá para o devido parecer. Após, passou-se para o terceiro ponto dos assuntos gerais, a 114 
regularização das deliberações das Câmaras Técnicas, em relação às indicações. A 115 
proposta apresentada pelo sr. WAGNER e assumida pela Plenária foi a de que os 116 
integrantes de todas as Câmaras Técnicas, a partir de então, seriam as instituições titulares 117 
do Comitê, e que as mesmas deveriam indicar seus representantes, até 15 (quinze) dias após 118 
a constituição da respectiva Câmara Técnica. Esta mudança não deixaria a CT engessada, 119 
em relação aos seus participantes, tornando-as mais dinâmicas. Os quarto ponto dos 120 
assuntos gerais tratou dos Planos Municipais para a Gestão dos Recursos Hídricos, 121 
onde o sr. WAGNER explicou que em 2008 a Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 122 
conjunto com o Ministério Público Estadual, determinou aos municípios que elaborassem 123 
os seus Planos Municipais para a Gestão de Recursos Hídricos, com a finalidade de que os 124 
munícipes pudessem construir juntos um processo de gestão e conhecer as situações que 125 
possuem em relação à quantidade e qualidade de suas águas, que pudessem conhecer as 126 
suas micro-bacias, os seus principais rios, os problemas afetos à questão da água, o estado 127 
do saneamento ambiental, ou seja, que tanto o poder público municipal como a sociedade 128 
local pudessem se unir para esse exercício de cidadania, elencando, inclusive, possíveis 129 
ações prioritárias. Comentou da importância de se ter este primeiro diagnóstico, 130 
desenvolvido pelos municípios, para a elaboração dos planos de bacias hidrográficas, onde 131 
os Comitês instalados teriam melhores subsídios a respeito de sua área de abrangência. 132 
Entretanto, explicou que, devido ao não atendimento dos municípios, novo prazo foi 133 
concedido e que, mesmo assim, a maioria dos municípios perdeu o novo prazo. Comentou, 134 
também, que nova oportunidade está se dando aos municípios, em relação ao prazo, que 135 
provavelmente será prorrogado para o final de 2009. Após as explicações do sr. WAGNER, 136 
o sr. JOÃO BATISTA MOREIRA SOUZA, da ONG Patrulha das Águas reiterou a 137 
importância de tais estudos e propôs que o Comitê ratificasse, junto ao Ministério Público 138 
Estadual e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a importância de tais Planos 139 
Municipais, o que foi defendido também pelo sr. RICARDO JOHANSEN, de Imbituva. O 140 
sr. GALDINO propôs então, que os sres. JOÃO BATISTA e RICARDO se reunissem para 141 



elaborarem uma moção sobre esta proposta e apresentassem à Plenária na próxima reunião 142 
do Comitê. Finalizado os assuntos da pauta o Secretário Geral, Sr. GALDINO ANDRADE, 143 
agradeceu a presença dos membros do Comitê e dos convidados, agradeceu a hospitalidade 144 
da empresa Milenia Agrociências, convidou aqueles que quisessem a uma visita ao Instituto 145 
Milenia, órgão vinculado à empresa anfitriã e que trabalha com o resgate social dos 146 
moradores da vizinhança da empresa, e deu por encerrada a reunião da qual eu, WAGNER 147 
LUIZ KRELING, coordenador da Agência da Bacia do Rio Tibagi, lavrei a presente Ata.   148 
De Acordo 149 
 150 
SÉRGIO ROBERTO BAHLS 151 
Presidente do Comitê da Bacia do Rio Tibagi. 152 
 153 
Membros presentes na 15ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Tibagi: 154 
Ferdinando Nesso Netto – Titular – FUNAI 155 
Gil Renato Alves Abelin – Titular – SEAB 156 
Jurandir Antonio Manoel – Titular – Secretaria de Saúde 157 
Emilio Trevisan – Titular – SEMA/SUDERHSA 158 
Renata Silveira Biersteker – Titular – Prefeitura Municipal de Tibagi 159 
Leri Aparecida Ribeiro – Suplente – Prefeitura Municipal de Tibagi 160 
Celso Luiz Menon Krüger – Titular – Prefeitura Municipal de Imbituva 161 
Rosangela A. P. Mello – Suplente – SANEPAR 162 
Ademir Quintino da Fonseca – Titular – SANEPAR 163 
Antonio Carlos Havro de Sá – Suplente – SANEPAR 164 
Gentil Pereira da Silva – Suplente – SAAE Jataizinho 165 
Gerson Nogueira Júnior – Ttitular – SAMAE Nova Santa Bárbara 166 
Tsuyoshi Yagui – Titular – Sanetran 167 
Arilde Sutil Gabriel de Camargo – Titular – COPEL 168 
Giancarlo Castanharo – Suplente – COPEL 169 
Luciana Tozetto – Suplente – FEMSA 170 
Henrique Luvision G. da Silva – Suplente – KLABIN 171 
Juliana Sampaio Penteado – Titular – COROL 172 
Carlos Alberto Lopes Geirinhas – Titular – MILENIA 173 
Nicolaas Johannes Biersteker – Suplente – OCEPAR 174 
Rudiger Boye – Titular – ONG Vida Verde 175 
Laila Pacheco Menechino – Suplente – ONG MAE 176 
João Batista Moreira Souza – Titular – ONG Patrulha das Águas 177 
Edson Luis Bassetto – Suplente – UTFPr 178 
Nilza Freres Stipp – Titular – UEL 179 
Roberto Massami Arai – Titular – ABES 180 
Nelson Salim Abbud – Titular – SENGE 181 
João Kovalechyn – Titular – AEAPG 182 
Galdino Andrade – Titular – COPATI 183 
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