Comitê das Bacias do Rio Pirapó,
Paranapanema 3 e 4 – CBH Piraponema

1

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIRAPONEMA

2

Realizada por videoconferência no dia 16 de dezembro de 2020

3

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos,

4

atendendo ao Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3 e

5

Paranapanema 4 – CBH Piraponema, Maurício Aparecido da Silva, estiveram presentes na reunião

6

virtual vinte e sete representantes: Sueli Mieko Miamoto - Prefeitura Municipal de Paranavaí;

7

Mauricio Aparecido da Silva - Prefeitura Municipal de Mandaguaçu; Daiany de Fátima Cobertta e

8

Sérgio Bobig - Prefeitura Municipal de Maringá; Angela Maria Forcato Sandoli e Maria Antonia

9

Barros Freire Silva - Instituto Água e Terra; Vitor Alecio Sevilha Gorzoni, Heterley Ubaldo de

10

Souza e Kátia Cristina Nakandakare - Sanepar; Leandro Marcos Herreiro Baido - Cooperativa

11

Agroindustrial Nova Produtiva; Gustavo Henrique Marques Rocha - Cocamar; Marcelo

12

Minikowski - Usina Central do Paraná; Cristhiane Michiko Passos Okawa e Andréa Bialetzki -

13

Universidade Estadual de Maringá; Silvio Silvestre Barczsz e Maria de Los Angeles Perez Lizama

14

- Unicesumar; Hermam Vargas Silva - Abas; Lauro Kuchpil e Maria Helena Biff - Gaia; José

15

Maurício Doré - AEAM (Associação De Engenheiros e Arquitetos De Maringá); Alexandre

16

Martinez - Vancouros; Nayllen Marques Ghisi - SEED (Secretaria de Estado da Educação e

17

Esportes); Aldry Adriana Splendor - SPAL Indústria Brasileira de Bebidas. Foi destacada a

18

presença de quatro convidados: Fernanda Valentim Nagal Holzmann, João Lech Samek, Renata da

19

Silva Schibelbein e Tatiana Sakagami - Instituto Água e Terra. Verificado o quórum para realização

20

da reunião, o Diretor de Eventos, Silvio Silvestre Barczsz, o presidente, Mauricio Aparecido da

21

Silva, e o 2º Vice-Presidente, Vitor Alecio Sevilha Gorzoni, em nome da Diretoria deram início ao

22

item 1 da pauta, agradecendo a presença de todos e todas e deram as boas-vindas. O sr. Silvio

23

Silvestre Barczsz assumiu a condução da reunião, passando para o item 2 - aprovação da ata da 30ª

24

Reunião Ordinária. Foi dispensada a leitura da ata tendo em vista que todos já haviam recebido, a

25

mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do item 3 - Ordem do Dia, que

26

foi aprovada por unanimidade. No item 4, foi passada a palavra para a sra. Renata Schibelbein, que

27

apresentou a lista de atividades que o Comitê realizou durante o ano de 2020: reuniões ordinárias,
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28

reunião de câmara técnica, encontros do Paranapanema, ENCOB, manutenção do site do Comitê,

29

elaboração do Plano de Trabalho de 2021, aprovação do Plano de Comunicação, Plano de

30

Capacitação, oficina da ANA, aprovação do Enquadramento, cadastro de novos membros na

31

plataforma da ANA, discussão dos produtos finais do Plano de Bacias, envio da documentação

32

referente ao histórico do Comitê para o DocCBH, oficina sobre sistema de Outorga e participação

33

do Comitê no Fórum Estadual de Comitês de Bacias Paranaenses. Foi colocado se alguém teria

34

alguma contribuição referente ao Relatório de Atividades de 2020 e o documento foi submetido a

35

votação para aprovação. Sem manifestação ou objeção, o relatório foi aprovado por unanimidade.

36

Seguindo para o item 5, a sra. Renata Schibelbein, apresentou o Plano de Trabalho de 2021 e foi

37

colocado em aprovação. Foi seguido o que estava previsto nas metas do Procomitês. Foi sugerido

38

pelo sr. Silvio Barczsz adicionar no Plano de Trabalho de 2021 a participação do CBH Piraponema

39

no Comitê federal. A sra. Kátia Cristina Nakanda sugeriu adicionar ao Plano de Trabalho de 2021

40

reuniões com a Câmara Técnica no segundo trimestre, compatibilizando com o acompanhamento

41

do Plano de Bacias e do Enquadramento, visto que esses itens precisam de aprovação na CTINS.

42

O documento foi submetido à aprovação e aprovado por unanimidade. O item 6 foi colocado em

43

discussão. O sr. Silvio Barczsz fez uma pequena explanação sobre a proposta. O mesmo sugeriu

44

que o item fosse deixado em aberto para decisão após a eleição dos novos membros do Comitê no

45

ano de 2021. O sr. Silvio Barczsz passou a palavra para a sra. Renata Schibelbein e depois para os

46

demais membros para que fossem feitas as contribuições. O item foi colocado em aprovação e

47

aprovado por unanimidade. No item 7, a sra. Renata Schibelbein apresentou o esboço de dois

48

banners confeccionados pela mesma, um sobre o Comitê de bacias e outro sobre a bacia do

49

Piraponema. O banner sobre o Comitê de bacias conta com: a composição, o que seria e quais as

50

atribuições do Comitê, os instrumentos de gestão na bacia, área de abrangência, informações sobre

51

os municípios e linha do tempo sobre as principais realizações do Comitê e próximos passos. O

52

banner sobre a bacia do Piraponema conta com a área de abrangência, municípios abrangidos

53

parcialmente ou totalmente pela bacia, características da bacia, total de habitantes, gráfico da

54

demanda hídrica, contatos da Secretaria Executiva e QRcode. O sr. Silvio Barczsz passou a palavra
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55

aos membros para possíveis contribuições. O sr. Hermam Vargas Silva fez a sugestão de inserir no

56

banner da bacia do Piraponema informações sobre as demandas de água subterrânea da bacia. O

57

item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O item 8, devido à ausência da sra. Rosa

58

Maria Volpato Junqueira, foi deixado para discussão na próxima reunião do ano de 2021. O sr.

59

Silvio Barczsz chamou atenção para criação da comissão eleitoral e esquematização da votação em

60

meio a pandemia do Covid 19. Em seguida foi passada a palavra para o sr. João Lech Samek, para

61

explanação do item 9.a (sala de crise). O sr. João Lech Samek parabenizou a comissão e a reunião

62

e explicou que devido a questão da escassez hídrica que vinha assolando o estado desde 2018, a

63

ANA em parceria com os Estados e com o Comitê instaurou a primeira reunião em março de 2019.

64

As reuniões ocorriam a cada 15 dias ou uma reunião por mês, porém com a situação crítica dos

65

reservatórios no início de 2020, a ANA sistematizou esse trabalho com as principais bacias onde

66

existem reservatórios para geração de energia hidroelétrica, portanto a bacia do Piraponema era

67

integrante. As reuniões discutiam principalmente a questão da geração de energia das principais

68

bacias, e o sr. João Lech Samek fez o convite para os membros do Comitê participarem dessa

69

discussão junto à ANA nas salas de crise. O sr. Silvio agradeceu a participação do sr. João Lech

70

Samek e abriu a discussão para os demais membros do Comitê. A sra. Andréia Bialetzki fez um

71

comentário sobre a importância de defender a bacia como um bem comum para a sociedade e não

72

só para geração de energia, ou seja, pensar no uso múltiplo das bacias. O sr. Hermam Vargas Silva

73

sinalizou que é preciso que estudos de hidrogeologia acompanhem as discussões nas salas de crise

74

da ANA. A sra. Maria de Los Angeles Perez Lizama reiterou a importância dos usos múltiplos da

75

água e chama a atenção para a parte biológica, para as comunidades de peixes e da sua importância

76

para as comunidades de pescadores, para além da piscicultura. Sobre o item 9.b (Fórum Estadual),

77

o sr. Silvio Barczsz relatou sua participação como representante do CBH Piraponema nos Fóruns

78

Estadual e Nacional. De acordo com o mesmo, dentro do Fórum Nacional foram feitas algumas

79

reuniões e houve muita interação com os outros Comitês. No Fórum Estadual, a questão política

80

foi bem evidenciada. O sr. Silvio Barczsz expressou o desejo de fazer alguns relatos sobre as

81

próximas discussões do Fórum Nacional para os integrantes do Comitê. A sra. Fernanda V. Nagal
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82

Holzmann fez a consideração sobre o Fórum Estadual e a participação do GT instituído pelo IAT,

83

discutindo sobre a proposta de regulamentação do reuso da água no Estado do Paraná. A mesma

84

parabenizou a participação e contribuição do Comitê no Grupo de Trabalho. Sobre o ENCOB (item

85

9.c), a sra. Fernanda V. Nagal Holzmann colocou ao Comitê que não há previsão concreta sobre a

86

data do encontro, mediante o cenário de pandemia de COVID-19. No item 10, a sra. Daiany de

87

Fátima Cobertta falou um pouco sobre o parque do Ingá e a questão da falta de água. A mesma

88

relatou que mesmo com as chuvas recentes, não houve melhora nas nascentes do rio e

89

provavelmente o problema esteja no nível freático muito baixo. O sr. Silvio Barczsz fez a sugestão

90

da criação e retomada do grupo de estudo para discussão de assuntos referentes aos recursos

91

hídricos. A sra. Maria Helena Biff questionou o sr. Mauricio Aparecido da Silva sobre como estava

92

o Plano Diretor de Mandaguaçu quando foram instalados a liberação para os loteamentos, e se

93

havia ou não autorização para que os mesmos fossem instalados. A sr. Maria Helena Biff também

94

externou sua insatisfação com a agenciadora SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e

95

Esgoto) que presta serviço para os municípios de Prado Ferreira e Lobato, pois segunda a mesma

96

há reclamações constantes sobre o despejo de efluentes sem tratamento. A sra. Maria Helena Biff

97

também pede encaminhamento ao Comitê de como ela, como sociedade civil, pode ter acesso ao

98

contrato que foi firmado entre o município e a prestadora de serviço SAMAE, para confirmar quais

99

os serviços deveriam ser prestados pela mesma, visto que 60% do valor da conta de água dos

100

municípios é destinado para o tratamento de esgoto e esse serviço não está sendo feito. O sr. Silvio

101

Barczsz diz que é possível o Comitê fazer um manifesto em relação a esse assunto, e requisita a

102

sra. Maria Helena Biff mais informações para que os órgãos gestores sejam acionados. O sr.

103

Mauricio Aparecido da Silva esclarece o questionamento da sra. Maria Helena Biff dizendo que há

104

um Plano Diretor que foi aprovado em 2007 e em 2017 foi feita uma revisão no mesmo, sendo

105

corrigido os erros em relação às nascentes. O sr. Silvio Barczsz pergunta à sra. Renata Schibelbein

106

se houve manifestações por e-mail a respeito de substituição ou inclusão de novos membros, e não

107

houve. O sr. Silvio Barczsz frisou a importância da capacitação dos novos membros, visto que faz

108

parte das metas estabelecidas pela ANA. A sra. Fernanda V. Nagal Holzmann reforça e agradece a
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109

participação do Comitê nas reuniões e todas as contribuições feitas ao longo do ano e como

110

Secretária Executiva coloca-se à disposição para os membros do Comitê. Sem mais a tratar, o sr.

111

Silvio Silvestre Barczsz agradeceu a presença de todos e todas, desejou-lhes bom Natal e final de

112

ano e realizou o encerramento da reunião (item 11).

Mauricio Aparecido da Silva

Rosa Maria Volpato Junqueira

Presidente do CBH Piraponema

Secretária Executiva do CBH Piraponema

113
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