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

1

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIRAPONEMA

2

Realizada por videoconferência no dia 02 de julho de 2021

3

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (02/07/2021), às quatorze horas (14h00),

4

deu-se início à 32ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias do Rio Pirapó, Paranapanema 3 e

5

Paranapanema 4 – CBH Piraponema, realizada por videoconferência e formalizada por meio de

6

gravação. Participaram os seguintes membros do Comitê: o Presidente do órgão colegiado,

7

Mauricio Aparecido da Silva – Prefeitura Municipal de Mandaguaçu; Rosa Maria Volpato

8

Junqueira e Maria Antônia Barros Freire Silva (Diretora de Comunicação do CBH) – Instituto

9

Água e Terra (Escritório Regional de Maringá); Angélica Batista Nogueira –Núcleo Regional de

10

Educação de Maringá; Sueli Mieko Miamoto – Prefeitura Municipal de Paranavaí; Daiany de

11

Fátima Corbetta – Prefeitura Municipal de Maringá; Vitor Alécio Sevilha Gorzoni (2º Vice-

12

Presidente do CBH), Luiz Carlos Jacovassi e Kátia Cristina Nakandakare – Companhia de

13

Saneamento do Paraná (Sanepar); Aldry Adriana Splendor – SPAL Indústria Brasileira de Bebidas

14

- Coca Cola FEMSA; Ulisses Candido da Silva Junior e Célio Cesar Reis – Usina Alto Alegre;

15

Marcelo Minikowski – Usina Central do Paraná; Aline Yukie Minasse Watanabe (1º Vice-

16

Presidente do CBH) – Usina Santa Terezinha (USACUCAR); Alexandre Martin Martines –

17

Vancouros Indústria e Comércio de Couros; Lauro Kuchpil – Grupo Ambientalista Interdisciplinar

18

de Apucarana (GAIA); Shiguemassa Iamasaki – Instituto Rotary de Meio Ambiente (IRMA);

19

Salvador Carvalho dos Santos – Olho d'Água em Defesa dos Mananciais de Arapongas; Hermam

20

Vargas Silva – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS); José Maurício Doré –

21

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM); Cristhiane Michiko Passos Okawa

22

(Coordenadora da CTPLAN) e Andréa Bialetzki – Universidade Estadual de Maringá (UEM);

23

Silvio Silvestre Barczsz (Diretor de Eventos do CBH) e Maria de los Angeles Perez Lizama –

24

Centro Universitário de Maringá UniCesumar. Profissionais do Instituto Água e Terra também

25

estavam presentes na reunião: Gabriela Gomes Nogueira Sales, Karollyne de Abreu Ternoski e

26

Tatiana Akemi Sakagami. Como convidados, participaram: Bruna Altomani – Cocamar

27

Cooperativa Agroindustrial, Josete de Fátima de Sá – Sanepar, Pedro Ross – Secretaria Municipal
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28

do Meio Ambiente (SEMA) de Apucarana, Guilherme Verri – CTG Brasil - Rio Paranapanema

29

Energia. Após a verificação do quórum, 22 instituições-membro com representantes presentes, foi

30

iniciada a reunião para discussão da seguinte pauta: ITEM 1: Abertura; ITEM 2: Aprovação da

31

ata da reunião anterior (31ª Reunião Ordinária); ITEM 3: Prorrogação do mandato dos

32

membros do Comitê; ITEM 4: Apresentação da programação do XXIII Encontro Nacional

33

de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB; ITEM 5: Assuntos gerais; ITEM 6:

34

Encerramento. O Presidente do Comitê, Mauricio Aparecido da Silva, realizou a abertura da

35

sessão dando as boas-vindas a todos (ITEM 1 da pauta). Na sequência, o Diretor de Eventos, Silvio

36

Silvestre Barczsz, conduziu a reunião prosseguindo para o próximo item da pauta (ITEM 2),

37

apreciação da minuta da ata da reunião anterior (31ª Reunião Ordinária). Silvio colocou a

38

aprovação da minuta em regime de votação, sendo aceita por unanimidade. Foi passado então para

39

o ITEM 3 da pauta, prorrogação do mandato dos membros do Comitê. O Diretor de Eventos

40

explanou acerca da Resolução nº 11/2021 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR,

41

a qual autoriza a prorrogação, por até um ano, do mandato dos membros dos Comitês de Bacias

42

Hidrográficas do Estado do Paraná. O colegiado deliberou a respeito da prorrogação do mandato

43

dos membros titulares e suplentes do CBH Piraponema, bem como do mandato da Mesa Diretora

44

e da Câmara Técnica de Acompanhamento da Elaboração do Plano de Bacias Hidrográficas

45

(CTPLAN), aprovando sem nenhuma objeção. Em seguida, Silvio, abriu a sessão para discussão

46

quanto ao início do processo eleitoral do Comitê, isto é, definição da composição do plenário

47

referente ao mandato de 2021-2025, no âmbito de reuniões dos respectivos setores, e eleição da

48

nova Mesa Diretora. Cristhiane Okawa, representante da UEM e Coordenadora da CTPLAN,

49

comentou que o cenário atual de distanciamento social prejudica a mobilização social necessária

50

no processo eleitoral. Sugeriu, assim, que seja aguardado mais um tempo para o início. A Secretaria

51

Executiva relatou o procedimento que foi adotado em três CBH’s do Paraná que já tinham realizado

52

as reuniões setoriais e plenária de eleição da Mesa Diretora. Foi explicado que todas as reuniões

53

ocorreram no formato online e que foi realizada uma minuciosa prospecção das instituições

54

presentes na área de abrangência do CBH para convidá-las por meio de ofício, ressaltando que a
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55

realização por videoconferência não foi um obstáculo na definição da composição dos Comitês.

56

Após as reuniões setoriais, em que foram estabelecidas, em comum acordo dos representantes do

57

setor, quais instituições ficariam com cadeiras no Comitê, foi enviada solicitação por e-mail, pela

58

Secretaria Executiva, para nomeação dos representantes de cada entidade. Posteriormente, foi

59

agendada uma plenária, sendo enviado junto com a convocação o edital de inscrição de chapa para

60

Diretoria do Comitê. Na reunião ordinária, foi dada posse aos novos membros e elegida a nova

61

Diretoria, tendo ocorrido até o momento apenas inscrição de chapa única nos Comitês que já

62

realizaram tal processo. Desse modo, a votação para a Diretoria deu-se por aclamação, não sendo

63

necessário votação em escrutínio secreto. Contudo, a Secretaria Executiva tinha se preparado para

64

essa possibilidade mencionada por último, elaborando um formulário do Google em que os

65

membros do CBH poderiam votar na chapa de sua preferência, em um período de uns 15 minutos,

66

e a contabilização seria realizada na hora. Cristhiane pediu então que fosse deliberado pelo CBH

67

Piraponema, primeiramente, se a maioria deseja que as reuniões setoriais sejam online ou

68

presenciais. Alguns membros se manifestaram desejando o formato de reunião online, um

69

representante de uma indústria justificou que a empresa em que trabalha está com restrição ainda

70

de participação de seus colaboradores em eventos presenciais. Foi realizada a votação para

71

definição de que as reuniões necessárias para o processo eleitoral do CBH Piraponema sejam feitas

72

por videoconferência, sendo aceita por unanimidade. Silvio propôs que o processo se inicie em

73

setembro do presente ano, 2021. Cristhiane, contudo, pediu para dar início já no mês de julho. A

74

Secretaria Executiva explicou que o processo de mobilização das instituições é um pouco

75

demorado, ficando então deliberado pelo Comitê que a retomada da prospecção das entidades das

76

Bacias, realizada pela Secretaria, seja iniciada logo após essa plenária. Tatiana, do Instituto Água

77

e Terra, ressaltou que é feita a divulgação das reuniões também no site do Instituto Água e Terra e

78

Gabriela, residente técnica do órgão gestor, explanou que as reuniões dos setores (Poder Público

79

Municipal, Usuários de Recursos Hídricos e Sociedade Civil), normalmente, são realizadas em dois

80

dias. Passando para o ITEM 4 da pauta, Gabriela fez um esclarecimento sobre o XXIII Encontro

81

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), evento promovido pelo Fórum Nacional
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82

de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH). Organizado esse ano de 2021 pelo Estado do

83

Paraná, o encontro ocorrerá totalmente no formato virtual, entre os dias 4 a 7 de outubro. A

84

Secretaria Executiva comentou também que era possível cadastrar o e-mail pessoal no site do

85

ENCOB para receber informações atualizadas. Avisou ainda que, os interessados em apresentar /

86

compartilhar algum estudo de caso do Comitê, fossem pensando nisso, pois em breve seriam

87

solicitadas as indicações. Karollyne, do Instituto Água e Terra, dirimiu a dúvida da Cristhiane

88

acerca da inscrição, salientando que não haverá custos para realizá-la e que casa pessoa fara a sua

89

própria inscrição em plataforma a ser informada em momento oportuno. Demais detalhes serão

90

igualmente repassados em breve, após definições feitas pelo FNCBH em reunião já agendada. O

91

Diretor de Eventos abriu a sessão para assuntos gerais (ITEM 5), perguntando para a Secretaria

92

Executiva se havia novos membros no Comitê, ao que foi explicado que em virtude da proximidade

93

da renovação da composição do CBH, não foi solicitada a indicação de novos representantes para

94

as instituições com cadeiras em vacância. Silvio comentou também a necessidade de se realizar

95

mais três reuniões plenárias ainda esse ano para cumprimento do Regimento Interno do Comitê e

96

relatou os questionamentos que recebeu do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) em

97

relação as atividades / ações do CBH. Andréa Bialetzki, da UEM, pediu a palavra para fazer um

98

informe acerca da sua participação, juntamente com o sr. Lauro Kuchpil (Grupo Ambientalista

99

Interdisciplinar de Apucarana – GAIA), na oficina de atualização do Plano Nacional de Recursos

100

Hídricos, como representante da Sociedade Civil. A Coordenadora da CTPLAN, na sequência,

101

esclareceu sobre as deliberações feitas pela Câmara Técnica quanto aos produtos finais do Plano

102

de Bacia do Piraponema (7, 8, 9 e 10), já tendo sido solicitadas alterações e elaboração de uma

103

Nota Técnica pelo Instituto Água e Terra, a qual também foi concretizada. Deu ciência também

104

para os membros de que em breve a aprovação em plenária desses produtos serão item de pauta de

105

reunião ordinária. Falou que a contratação de empresa para revisão do Plano de Bacia terá que ser

106

feita o mais rápido possível e elucidou a situação atual do Enquadramento, o qual está previsto para

107

ser apreciado pela plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR assim que a

108

próxima reunião for realizada. Hermam Vargas Silva, da ABAS, disse que na revisão do Plano
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109

serão apresentadas contribuições relativas a um estudo mais aprofundado das águas subterrâneas.

110

Aline, da USACUCAR, indagou sobre os próximos passos após a aprovação do Enquadramento,

111

ao que foi respondido pela Cristhiane que, posteriormente, o Comitê deve deliberar acerca da

112

aprovação dos últimos produtos do Plano e, finalizando essa etapa, ano que vem já terá que iniciar

113

a mobilização para sua revisão. A questão da cobrança ainda irá necessitar de estudos específicos

114

que, provavelmente, serão iniciados ano que vem também, isto é, 2022. Não tendo havido mais

115

nenhuma manifestação, Silvio, juntamente com o Presidente do Comitê, declarou o encerramento

116

da reunião (ITEM 6) às quinze horas e trinta minutos (15h30), agradecendo a todos pela presença

117

e participação.

Mauricio Aparecido da Silva

Rosa Maria Volpato Junqueira

Presidente do CBH Piraponema

Secretária Executiva do CBH Piraponema
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