
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 1 

DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2  2 

 CBH - NORTE PIONEIRO  3 

 4 

Aos 10 dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta 5 

minutos, no Hotel Fazenda Carro de Boi, situado na entrada do Município de 6 

Tomazina – Paraná, iniciou-se a 6º Reunião Ordinária do Comitê das Bacias 7 

Hidrográficas do Norte Pioneiro - CBHNP.Após verificação do quórum o Presidente 8 

do Comitê, Sr. Alfredo Braz da Costa Alemão, deu as boas vindas aos membros do 9 

Comitê e demais presentes, e iniciou os trabalhos de condução. O presidente 10 

apresentou os assuntos a serem abordados, leitura, discussão e aprovação da ATA 11 

da segunda reunião extraordinária; informações sobre o andamento do plano de 12 

bacia do CBHNP; renovação dos membros do CBNHP; CBH – Paranapanema como 13 

esta o andamento; assuntos gerais. O Chefe de Governo Flávio Zanrosso falou sobre 14 

a mudança significativa dos membros e solicitou a apresentação dos novos 15 

representantes do Comitê. O Presidente do Comitê, Sr. Alfredo realizou a leitura da 16 

Ata da segunda reunião Extraordinária, não havendo nem um questionamento a 17 

mesma foi aprovada por unanimidade, após as devidas correções. A senhora Karine 18 

Gassner(P.M. PINHALÃO) questionou a Ata referente à Câmara Técnica, onde na 19 

mesma constava que a senhora Leni(P.M.GUAPIRAMA) respondeu sobre o envio de 20 

informativo sobre as reuniões, Karine explicou que não recebeu nenhum informativo 21 

sobre a reunião. O Sr. Alfredo(Presidente do Comitê) realizou uma breve explanação 22 

sobre as funções do comitê para entendimento dos novos membros. Lembrou sobre 23 

o curso oferecido pela Agência de Águas, onde é explicado o que é o Comitê, 24 

indicado para o treinamento dos integrantes, disponibilizando materiais e também 25 

indicou o acesso ao site do Comitê de Bacias.   O Sr. Fábio(Secretário Executivo 26 

AGUASPARANÁ) explicou como esta o andamento do Termo de Referência para 27 

licitar o Plano de Bacias. O processo chegou a ser assinado, na licitação é 28 

considerado técnica, preço e análise do currículo das empresas (qualidade técnica) e 29 

salientou que o edital tem que ser com cinqüenta dias e não trinta dias. A agência 30 

nacional sugeriu a junção e integração dos planos, pois o Instituto das Águas tem 31 

dificuldades de parâmetros para análise, ou cobrança de outorga, criando um grande 32 

plano da bacia do Paranapanema. O Sr. Fábio (Secretario Executivo 33 

AGUASPARANÁ) destacou ainda as etapas do Plano: - Matriz de comparação dos 34 

planos de bacia – unificar e formar as informações com mais exatidão, contidas nos 35 

parâmetros (sendo os mesmos contabilizados). - Projeções são para dois mil e 36 

quinze a dois mil e trinta e um, realizando correções de quatro em quatro anos, o 37 

objetivo é que o planos esteja terminados em dois mil e quatorze.A intenção é 38 

subsidiar os afluentes de informações. O prefeito de São José da Boa Vista, Sr. 39 

Pedro Kroneis, retratou a dificuldade de elaborar um plano de saneamento em seu 40 

município, sugerindo que o comitê poderá fazer uma ponte entre a captação de 41 

recursos e os municípios.O Sr. Fabio (Secretario Executivo AGUASPARANÁ) 42 

finalizou comentando sobre a agenda, onde ficou marcada a próxima reunião 43 

extraordinária para o dia vinte e um de agosto de dois mil e treze, em São José da 44 

Boa Vista, às nove horas, e a próxima reunião ordinária no dia vinte e nove de 45 

outubro de dois mil e treze na Prefeitura de Jaguariaíva, às nove horas. O Sr. Alfredo 46 

(Presidente do Comitê) prosseguiu com a reunião citando a constituição dos 47 

membros, e no caso de problemas de não participação nas reuniões, e citou ainda 48 

que as ONGs não compareciam nas reuniões. Frisou que o segmento ONG está em 49 

aberto na relação de composição e as prefeituras já foram reafirmadas na renovação 50 



do CBHNP. Relatou que é preciso modificar ou substituir os casos de desistência. O 51 

Sr Fábio (Secretario Executivo AGUASPARANÁ) falou sobre formar para realizar a 52 

mudança de setor e membros, sugeriu o convite direto por meio de ofício e comentou 53 

também sobre a importância de manter a vaga federal para o MPA. O Presidente 54 

declarou todos empossados OMS - Inova e o Ofício para convocação deverá ser 55 

enviado pelo Sr. Aécio. Em não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. 56 

Alfredo Braz da Costa Alemão (Presidente do Comitê) agradeceu a presença de 57 

todos e deu por encerrada a Reunião Ordinária do CBH Norte Pioneiro. 58 
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