
RELATÓRIO DA REUNIÃO CTIL 03/2020 
 
Data 12 de agosto de 2020 
 
Reunião realizada de forma virtual pela plataforma google meet 
 
Presentes a reunião. 
 
Alberto Baccarim Junior (Usuário – DRZ), Andréia Aparecida de Oliveira (Poder 
Publico Municipal e coordenadora), Ângela Maria Ricci (Poder Público Estadual 
– apoio secretaria executiva), Bruno Tonel Otsuka – (Poder Público Estadual – 
apoio secretaria executiva), Fernanda Nagal Holzmann (Poder Público Estadual 
– apoio secretaria executiva), Flávio Luís Mochinski – (Poder Público Estadual – 
apoio secretaria executiva), Galdino Andrade (Sociedade Civil – COPATI), João 
Paulo de Paula Kirsch (Usuário – SANEPAR), José Roberto Hoffman (USUÁRIO 
– DRZ) ,Walter Helmut Echert Junior (Gerente de Bacias) 
 
 
PAUTA 
 
1. Abertura; 

2. Deliberação do Regimento Interno; 

3. Aprovação do Plano de Comunicação, Plano de Capacitação e Capacitação 

dos Novos Membros. 

 

A Sra. Andréia Aparecida de Oliveira (coordenadora) iniciou a reunião e propôs 

a inclusão, no regimento interno, das reuniões virtuais. Após a inserção, foi 

realizada a discussão sobre o regimento interno e houve oposição do Sr. João 

Paulo de Paula Kirsch que estava em desacordo com alguns pontos do 

documento. Na sequência foi apresentado pelo Flávio (apoio – Instituto Água e 

Terra) os Plano de Comunicação, Plano de Capacitação e a Capacitação dos 

Novos Membros, terminada a apresentação a Sra. Andréia sugeriu a leitura dos 

materiais pelos membros para que sejam discutidos na próxima reunião. Por fim, 

a Sra. Andréia pronunciou-se a respeito dos ofícios, enviados por empresas, 

destinados ao comitê sobre o reenquadramento do Ribeirão Esperança, rios 

Quati e Lindóia. Nesse contexto, foi decidido a elaboração de uma resposta 

técnica que passará pela reunião plenária para ser analisada pelos membros do 

comitê. Em razão da necessidade de aprovação dos planos, em 2020, e da 

preparação da resposta as empresas ficou definida a data da próxima reunião 

da CTIL para 23 de agosto de 2020 às 14:00 por plataforma online. 


