
 ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO - CTINS DO COMITÊ DA BACIA LITORÂNEA 2 

Aos 27 dias de Agosto de 2020, às 14h, por videoconferência; iniciou-se a 22ª 3 
Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão - CTINS, do Comitê 4 

da Bacia Litorânea, reunindo os membros ARLINEU RIBAS, coordenador da 5 
CTINS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 6 
(ABES/PR); BRUNO TONEL OTSUKA, do Instituto Água e Terra (IAT); 7 
FERNANDO RODERJAN, da PARANAGUÁ SANEAMENTO; NEIVA CRISTINA 8 
RIBEIRO, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); PAULO 9 

HENRIQUE CARNEIRO MARQUES, da Universidade Federal do Paraná 10 
(UFPR/LITORAL); e os convidados; ALEXANDRE EDUARDO BRUNELLI 11 
JUCÁ (IAT),, KAROLLYNE TERNOSKI (IAT); LUCAS DALSOTTO, e MÔNICA 12 
IRION ALMEIDA da Companhia Paranaense de Energia (COPEL);ELIANE DE 13 
OLIVEIRA (PARANAGUÁ SANEAMENTO) e. O coordenador da CTINS, 14 

ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, deu as boas-vindas a todos e abriu 15 
oficialmente a reunião (item 1). O Sr. ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, solicitou 16 
a aprovação da Ata anterior (item 2). Todos a aprovaram. Em seguida, o Sr. 17 

ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, deu continuidade a pauta do dia: 18 
1. Abertura; 19 
2. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 20 
3. Programação de encaminhamento de moções 21 

4. Conteúdo da pauta da 10ª Reunião Ordinária do CBH – Litorânea. 22 
5. Assuntos Gerais 23 

O Sr. ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, contextualizou sobre o tema de moções 24 
que vinha sendo discutido no âmbito da CTINS (Item 3), e sugeriu elencar um 25 

plano de trabalho da CTINS sobre o assunto. Comentou também que em 26 
conversa com a presidência do SIMEPAR sobre as questões de 27 
monitoramento, e que tais questões estariam fase de ajuste sobre a integração 28 

de informações e funções. O Sr. BRUNO TONEL OTSUKA, do Instituto Água e 29 

Terra (IAT) sugeriu que questionamentos sobre a distribuição de funções, 30 
articulação do SIMEPAR e organização fosse enviado juntamente ao 31 
comunicado que se estava trabalhando. O Sr. PAULO HENRIQUE CARNEIRO 32 

MARQUES (UFPR/LITORAL) concordou. O Sr. FERNANDO RODERJAN, da 33 
PARANAGUÁ SANEAMENTO, questionou quais itens exatamente estariam 34 

presentes na moção sobre monitoramento. Foi esclarecido que seriam 35 
correspondentes ao previsto no Plano de Bacia. A Sra MÔNICA IRION 36 
ALMEIDA (COPEL), pediu a palavra para comunicar que uma conversa tinha 37 

sido iniciada com o Estado sobre integração das redes de monitoramento. 38 
Também citou o produto sobre as AEG’s previstas ao litoral pelo plano e 39 

levantou sua preocupação com a inversão de funcionamento do comitê uma 40 
vez que a Plenária deve pautar o trabalho da CTINS e não o oposto. O Sr. 41 
ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, justificou o modo de trabalho pela urgência do 42 

tema de monitoramento e citou a intenção de reformulação do Regimento 43 
Interno e as dificuldades futuras dado o grande volume de trabalho. O Sr. 44 
PAULO HENRIQUE CARNEIRO MARQUES (UFPR/LITORAL) sugeriu que 45 
fosse feito um relato dos trabalhos da CTINS em Plenária, uma vez que 46 

avanços tinham feito em assuntos importantes e que propusesse a delegação 47 
de atividades previstas no plano â  CTINS pelo Comitê e se dispôs a 48 
apresentar a minuta termo de cooperação que vinha sendo trabalhado. O Sr. 49 
ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, externou sua preocupação com a participação 50 
efetiva de todos os envolvidos no comitê em especial as representações 51 
municipais. O Sr. LUCAS DALSOTTO (COPEL), sugeriu que fossem feitas 52 
atualizações de membros representantes de municípios e após as eleições 53 

para maior efetividade. O Sr. ARLINEU RIBAS, da ABES/PR esclareceu que as 54 
mudanças estavam previstas para o ano de 2021 e que no momento se 55 

pretendia verificar o interesse de continuidade das entidades participantes com 56 
faltas continuadas nas reuniões do Comitê. (Item 4) O Sr. ARLINEU RIBAS, da 57 



ABES/PR questionou se seria possível realizar uma reunião da CTINS para 58 
fechamento da pauta da próxima plenária e requisição de um plano de trabalho 59 

continuado da CTINS ao pleno. O Sr. FERNANDO RODERJAN, da 60 
PARANAGUÁ SANEAMENTO,  questionou se os membros do Comitê tinham 61 

conhecimento do programa de intervenções do plano e sugeriu que a melhor 62 
estratégia seria levar o plano de trabalho completo ao comitê e disso refinar um 63 
plano de trabalho específico à CTINS em vez de levar uma proposta de plano 64 
continuado como se vinha configurando até o momento. O Sr. FERNANDO 65 
RODERJAN, da PARANAGUÁ SANEAMENTO questionou sobre o modelo de 66 

regionalização de vazões utilizado pelo órgão estadual e se esse seria 67 
realmente o critério a ser utilizado e que deveria ser padronizados os critérios 68 
de captação. O Sr. ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, externou que o 69 
monitoramento requerido pelo Plano de bacia com fins de repasse à 70 
comunidade não necessitaria de uma especificação tão grande quanto outros 71 

monitoramentos de interesse do Órgão Ambiental. A Sra. NEIVA CRISTINA 72 
RIBEIRO (SANEPAR), pediu a palavra para esclarecer sobre o convênio 73 
SIMEPAR-SANEPAR, que ele estaria em fase de definição do plano de 74 

trabalho, o contrato seria de cinco anos e podendo ser renovados por mais 75 
cinco anos, e que os dados ambientais seriam disponibilizados abertamente. O 76 
Sr. ARLINEU RIBAS, da ABES/PR, disse que devido ao grande volume de 77 
conteúdo talvez fosse necessário a convocação de dois períodos de 78 

assembleia para discussão dos itens da pauta e se dispôs a encaminhar uma 79 
minuta de pauta para contribuição dos outros membros da CTINS até dia 80 

01/09/2020, houve uma breve discussão sobre a data de realização da próxima 81 
plenária ficando marcada para o dia 09/09/2020 a fim de manter num futuro 82 

próximo a realização da décima reunião ordinária do comitê da bacia Litorânea. 83 
Sem mais para o momento a reunião foi encerrada. 84 
 85 
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