Criado e instalado de acordo com a Lei Estadual (PR) nº 12.726, de 26 de novembro de 1999 e Decreto
Estadual nº 9.130, de 27 de dezembro de 2010, e instituído pelo Decreto nº 8.924/2013 - 10 de Setembro
de 2013.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIQUIRI E PARANÁ 2
Ao 01 dia do mês de dezembro de 2021, às 14h00 min, por meio de web conferência
utilizando a Plataforma Zoom e formalizada por meio de gravação, iniciou-se a 1ª
Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piquiri e Paraná 2, diante
da presença dos membros representantes: SÉRGIO LUIZ BORGES, da AMERIOS;
SÉRGIO MAKRAKIS da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE;
EDNILSON SIMONE, do Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR; MARCELO CRUZ
e LUIZ ANTONIO LOPES da SANEPAR; CARLOS EDUARDO ZACKARKIM e
ALMIR CUNICO da Universidade Federal do Paraná - UFPR Campus Palotina;
CLAUDIO MARCONI da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB;
RODRIGO TARTARI e RODRIGO CAMILO da Universidade Estadual de Maringá –
UEM Campus Umuarama; CLAUDIANE MORETTI e NICKELI ROSSI WOLF da LAR
COOPERATIVA; CELSO BRASIL da COPACOL; ALINE WATANABE e JACQUES
YVES ALEVI da Usina de Açúcar Santa Terezinha; ADEIR JOSÉ DOS SANTOS do
Lions Clube; LEONARDO ALEXANDRE PEREIRA da COAMO; RAQUEL SAYURI
OMOTO TAKEDA e CÁSSIA SILMARA AVER PARANHOS da COPEL; RICARDO
SPANCERKI da Associação Brasileira de Água Subterrânea - ABAS; AILTON LIMA
da AMOP; GUILHERME DANIEL da C.vale; FÁBIO LEAL OLIVEIRA da SANEPAR
– TOLEDO; EDMILSON ZABOTT do Sindicato Rural de Palotina; PAULO DE TARSO
ROSA da CORIPA; CARLOS ALBERTO BUOSI do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná – CREA; PAULO PINTO DE OLIVEIRA FILHO da
COPROSSEL; ROBERT GORDON HICKSON e TACIANO FREIRE MARANHÃO
do Instituto Água e Terra – IAT da regional Toledo; TIAGO BACOVIS e GLAUCIA
ASSIS do Instituto Água e Terra – IAT da regional Curitiba; dos convidados KETINNY
CAMARGO DE CASTRO e THUANY NUMER do Instituto Água e Terra;
LUCINEIDE APARECIDA MARANHO, Chefe de Divisão de Gerenciamento dos
Comitês de Bacias Hidrográficas do Instituto Água e Terra. A Srta. KETINNY
CAMARGO, na função de Secretaria Executiva do Comitê das Bacias dos Rios Piquiri e
Paraná 2, abriu oficialmente a reunião solicitando aos presentes uma breve apresentação
dando o nome e da entidade que estavam representando (primeiro item da pauta). Na
sequência, mencionou que o Comitê teve seu Decreto criado em 2013, sendo efetivamente
reativado no ano de 2021, agradecendo a motivação e participação dos primeiros
membros presentes nesta 1ª Reunião. Em seguida, a Srta. KETINNY, realizou a leitura
dos membros representantes das vinte e oito entidades, passando a palavra para o Sr.
TACIANO MARANHÃO, presidente da mesa provisória, para a realização da posse
destes novos membros (segundo item da pauta). O Sr. TACIANO MARANHÃO
agradeceu a presença de todos e realizou a posse, oficializando a nova composição de
titulares e suplentes, que terá vigência até o ano de 2025. Na sequência, foi apresentado
o documento contendo o Regimento Interno do Comitê, que foi previamente enviado à
todos os membros. O Sr. TACIANO MARANHÃO realizou a votação referente à
aprovação do Regimento Interno, e não havendo discordâncias, o documento foi
aprovado por unanimidade (terceiro item da pauta). Na sequência, a Srta. KETINNY
salientou a importância da capacitação dos novos membros, tendo em vista que a mesma
é obrigatória de acordo com o Regimento Interno, e informou que uma capacitação
realizada pelo departamento de gestão de bacias (composta por dois módulos) seria
encaminhada para todos, passando em seguida a palavra para a Sra. LUCINEIDE
MARANHO. A Sra. LUCINEIDE iniciou a apresentação ressaltando a importância no

Criado e instalado de acordo com a Lei Estadual (PR) nº 12.726, de 26 de novembro de 1999 e Decreto
Estadual nº 9.130, de 27 de dezembro de 2010, e instituído pelo Decreto nº 8.924/2013 - 10 de Setembro
de 2013.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

desenvolvimento dos colaboradores a partir de habilidades adquiridas por meio de cursos,
treinamentos e palestras. Em seguida, apresentou a agenda seguida pela Secretaria
Estadual de Recursos Hídricos do Paraná e do Instituo Água e Terra, que é o órgão
responsável por trabalhar como suporte técnico administrativo dos Comitês de Bacias,
seguindo normas Nacionais e Estaduais. Ainda na sequência, foi abordada a importância
de proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma que seja descentralizada e conte
com a participação do poder público, sociedade e usuários (de forma que o trabalho seja
integrado). Foi brevemente comentado sobre os programas Procomitês e Progestão, que
são projetos de incentivos financeiros ofertados pela Agência Nacional das Águas por
meio do alcance de metas definidas pela mesma em parceria com as entidades estaduais,
tendo como objetivo aprimorar e fortalecer os comitês. Foi abordada a parceria realizada
pelo Instituto Água e Terra com a Escola de Gestão do Paraná, sendo esta uma plataforma
que oferecerá treinamentos de até duas horas (destinados à comunidade em geral)
referentes ao uso das águas no estado, com o oferecimento de certificação. Por fim, a Sra.
LUCINEIDE apresentou os desafios destinados ao comitê, para as ações de capacitação,
fomentando a cultura da capacitação continuada (quarto item da pauta). O Sr.
TACIANO, deu a sugestão de que esses cursos de capacitação sejam feitos em conjunto
com a Bacia do Paraná 3, tendo em vista a similaridades entre as Bacias. A Srta.
KETINNY, então, apresentou o projeto criado pela gerência de gestão de bacias, referente
à criação de eventos com os membros de todos os comitês do estado, permitindo a troca
de informações entre os mesmos. O Sr. SERGIO MAKRAKIS questionou se a realização
dessas capacitações seriam de forma remota, ou se também serão oferecidas de forma
presencial. A Srta. KETINNY, na ocasião, esclareceu ainda não existir previsão para a
capacitação de forma presencial em decorrência da pandemia do covid-19. Por fim, a Srta.
KETINNY explicitou a importância da instalação de uma Mesa Diretora, sendo a mesma
composta por um presidente e um vice-presidente, propondo que o encaminhamento da
eleição seja feito em uma futura reunião Extraordinária, frisando que os membros votam
para eleger uma nova chapa, sendo esta chapa composta por pessoas, e não pela entidade.
Em seguida, a Srta. KETINNY propôs uma votação para eleger o dia da realização da
Reunião Extraordinária, que possui prazo regimental de até sete dias para a convocação.
O Sr. TACIANO propôs que a reunião fosse realizada ainda no ano de 2021, onde a
maioria dos membros, em concordância, decidiram realizar a mesma no dia 10 de
dezembro de 2021. A Reunião Extraordinária foi então marcada para o dia 10 de
dezembro, às 9h00 (quinto item da pauta). Foi proposto um grupo formado pelos
membros do Comitê, em conjunto aos representantes do Instituto Água e Terra, pela
plataforma whatsapp, que teve seu link enviado pelo chat e pelo email à todos os
membros. (sexto item da pauta). O Sr. TACIANO agradeceu a presença de todos, e
frisou a importância da participação dos mesmos no atual momento de crise hídrica que
ocorre em todo o país, e por decorrência, no estado do Paraná. A Srta. KETINNY solicitou
aos membros que abrissem suas câmeras para a realização de um registro fotográfico.
Sem mais demandas, se deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias
dos Rios Piquiri e Paraná 2.
TACIANO MARANHÃO
Presidente da Mesa Diretora Provisória

