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BACIAS HIDROGRÁFICAS. 
 
Aos quinze dias de maio de 2020, às 10h15, reuniram-se, para a realização da 1ª 1 
Reunião Ordinária do Fórum Paranaense, realizada por videoconferência, utilizando 2 
o programa Skype com acesso pelo link  join.skype.com/baOgfSCIjkPo, o 3 
Coordenador Geral do Fórum – Sr. Arlineu Ribas - Comitê da Bacia Litorânea e os 4 
membros representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH): Silvio Silvestre 5 
Barczsz - CBH dos rios Pirapó e Paranapanema 3 e 4, Gandy Ney de Camargo - 6 
CBH dos rios das Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, Carlos Eduardo Gonçalves 7 
Aggio - CBH dos rios das Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, Adriana Borges – 8 
CBH Paraná 3, Arnaldo Giovani Reich – CBH Baixo Ivaí e Paraná 1, além de 9 
representantes do Instituto Água e Terra: José Luiz Scroccaro, Bruno Tonel Otsuka, 10 
Danielle Teixeira Tortato, Fernanda Valentim Nagal Holzmann, Angela Ricci, 11 
Alexandre Eduardo Brunelli Juca, Flávio Luís Mochinski, Gabriela Gomes Nogueira 12 
Sales, Julia Bianek, Ketinny Camargo de Castro, Renata da Silva Schibelbein e, como 13 
convidada, Tatiana Akemi Sakagami. para discutir a seguinte pauta: : ITEM 1: 14 
Instituição da Sala de Crise do Paraná; ITEM 2: Procomitês, subdivido em 2.1 Atuação 15 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas por videoconferência - Informe Procomitês nº 16 
03/2020, 2.2 Capacitação de Novos Membros; ITEM 3: Resolução SEMA nº 44/2018 17 
- revisão pela CTINS do CERH; ITEM 4: Adiamento do XXII ENCOB; ITEM 5: 18 
Assuntos Gerais.  Bruno Tonel Otsuka, representante da Secretaria Executiva do 19 
Fórum, iniciou a abertura dando boas vindas e solicitando a apresentação dos 20 
presentes para verificação do quórum e registro na gravação. Verificada a existência 21 
de quórum, passou a palavra ao Coordenador Geral do Fórum, Arlineu Ribas, que 22 
enalteceu o início das atividades do Fórum e ressaltou a importância de sua atuação 23 
frente à crise hídrica. Bruno Tonel Otsuka iniciou a discussão do ITEM 1 da pauta, 24 
passando a palavra para o José Luiz Scroccaro, que relatou o panorama geral da 25 
situação da crise hídrica no Estado do Paraná e da instituição da Sala de Crise do 26 
Paraná, integrada por representantes de diversas instituições, dentre elas o Instituto 27 
Água e Terra e Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas na figura do 28 
Coordenador Geral. Informou sobre o Decreto Estadual n.º 4.626, de 07 de maio de 29 
2020, que decreta situação de emergência hídrica no Estado do Paraná. Ressaltou a 30 
preocupação da situação de escassez no período conjunto com a pandemia 31 
relacionada ao Coronavírus. Elencou as ações previstas pelos integrantes da Sala de 32 
Crise, destacando o foco em informações e esclarecimentos para a população, além 33 
de ações de fiscalização e monitoramento em parceria interinstitucional, e da parceria 34 
com SIMEPAR para levantamento dos espelhos d’água visando aproveitamento de 35 
utilização do recurso hídrico neste momento de crise. Também ressaltou a 36 
possibilidade de parceria com a Petrobras visando um modelo de gestão voltado as 37 
bacias hidrográficas e que também envolverá os Comitês de Bacias. Arlineu Ribas 38 
ressaltou a preocupação com a estruturação dos Comitês e sobre suas adequações 39 
para situações futuras. José Luiz Scroccaro esclareceu que está sendo realizado um 40 
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planejamento mais detalhado de acões e que serão remetidas aos Comitês 41 
sequencialmente. Bruno Tonel Otsuka apresentou Ofício da Secretaria de Estado do 42 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST solicitando a indicação de dois 43 
membros do Fórum para integrarem o grupo de trabalho da Sala de Crise e, por 44 
unanimidade, foram eleitos Arlineu Ribas e Silvio Silvestre Barczsz como os membros 45 
titular e suplente, respectivamente. Bruno Tonel Otsuka também informou sobre a 46 
criação de Grupo de Trabalho sobre o reuso da água. Sobre o ITEM 2.1 da pauta, 47 
Bruno Tonel Otsuka esclareceu que o Informe nº 003/2020 ANA indica a manutenção 48 
das atividades dos Comitês por meio de ferramenta de videoconferência e que a 49 
Secretaria Executiva está à disposição para apoiar as necessidades dos Comitês. 50 
Ângela Ricci mencionou que o regimento interno dos Comitês não preveem a 51 
utilização do recurso. Em função dos regimentos serem omissos quanto a essa 52 
alternativa, deliberou-se sobre o acatamento da orientação da ANA e que seria 53 
remetido aos Comitês o entendimento quanto a legitimidade do uso. Silvio Silvestre 54 
Barczsz colocou a possibilidade de disponibilizar também as transmissões via 55 
youtube. Sobre o ITEM 2.2 da pauta, Bruno Tonel Otsuka informou sobre materiais 56 
que foram elaborados para subsidiar a capacitação de novos membros dos Comitês, 57 
visando atender as metas estabelecidas no âmbito do Procomitês. Ketinny Camargo 58 
de Castro apresentou as propostas de materiais referentes aos dois módulos de 59 
capacitação e aos formulários de avaliação. Foram realizadas sugestões e 60 
manifestados elogios quanto à importância do trabalho e que poderiam ser enviadas 61 
contribuições para a Secretaria Executiva. Sugeriu-se sobre a possibilidade de 62 
promoção de eventos para lançamento dos materiais. Bruno Tonel Otsuka apresentou 63 
a proposta de material referente ao Guia do Representante, que também será 64 
remetido para conhecimento e contribuições de todos. Quanto ao ITEM 3 da pauta, 65 
Bruno Tonel Otsuka explanou sobre a revisão, no âmbito da CTINS do CERH, da 66 
Resolução SEMA nº 44/2018, que trata de áreas críticas, colocando que o trabalho 67 
está avançado e deverá ser finalizado na próxima semana. Arlineu Ribas informou 68 
que tem acompanhado as reuniões e que preocupa-se com a demanda futura a 69 
respeito do assunto. Bruno Tonel Otsuka retomou sobre a normativa que tratará do 70 
reuso e Adriana Borges e Silvio Silvestre Barczsz manifestaram que este andamento 71 
é muito positivo. Sobre o ITEM 4, Bruno Tonel Otsuka passou a palavra a Danielle 72 
Teixeira Tortato que informou sobre o adiamento do XXII ENCOB, em função da 73 
situação relacionada a pandemia causada pelo Covid-19 e que o evento será 74 
planejado com perspectiva de realização no primeiro semestre de 2021. Discutiu-se 75 
sobre a possibilidade de convergência para unificação do XXII ENCOB e do evento a 76 
ser realizado pela ABES/PR em maio de 2021. Silvio Silvestre Barczsz manifestou-se 77 
sobre a possibilidade de formatação de outro evento ainda em 2020 por plataforma 78 
digital, voltado para educação ambiental, tendo sido bem recebido pelos membros e 79 
propondo-se planejamento para o “Dia do Rio”, em novembro. Gandy Ney de 80 
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Camargo reforçou a necessidade identificada no CBH Norte Pioneiro para se levar 81 
informações para a sociedade e Arlineu Ribas ressaltou a importância de que sejam 82 
levadas informações direcionadas por bacia hidrográfica. Sobre o ITEM 5 da pauta, 83 
Bruno Tonel Otsuka informou sobre outras ações realizadas pela Secretaria executiva 84 
no âmbito do Procomitês, relacionadas ao componente de Comunicação. Julia Bianek 85 
apresentou a proposta do Plano de Comunicação do COALIAR e Gabriela Gomes 86 
Nogueira Sales as propostas de banners para o CBH Norte Pioneiro. Gandy Ney de 87 
Camargo informou sobre proposta de se elaborar um concurso para a criação de nova 88 
logomarca do Comitê Norte Pioneiro, envolvendo a sociedade local. Arlineu Ribas 89 
elogiou os trabalhos e manifestou-se sobre a necessidade do acompanhamento das 90 
ações do Plano de Bacias Hidrográficas e do envolvimento dos municípios das 91 
reuniões virtuais. Quanto ao reuso da água, os membros indicaram que se envolvam 92 
Universidades e outras instituições técnicas nas discussões. Finalizada a pauta, Bruno 93 
Tonel Otsuka passou a palavra ao Coordenador Arlineu Ribas que agradeceu a 94 
presença de todos, manifestando os resultados positivos da reunião. Nada mais tendo 95 
a tratar, encerrou-se a reunião às 12h10. 96 
Curitiba, 15 de maio de 2020.  97 


