
 
 

Ofício Circular n° 001/2021 – CBH PIRAPONEMA   

 

Maringá, 25 de agosto de 2021 

 

Prezados Senhores: 

 

 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) são órgãos colegiados, com atribuições 

normativas e deliberativas a serem exercidas no âmbito da bacia hidrográfica de sua 

jurisdição. Integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SEGRH/PR, os CBHs constituem o principal foro para o conhecimento, debate, 

planejamento e tomada de decisão sobre os usos múltiplos dos recursos hídricos. As 

principais atribuições dos Comitês são: aprovar o plano de bacia hidrográfica e a 

proposta de enquadramento dos corpos d'água; arbitrar conflitos pelo uso da água, em 

primeira instância administrativa; estabelecer mecanismos e sugerir os valores da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

A composição diversificada e democrática dos Comitês visa garantir uma gestão 

integrada, participativa e descentralizada do uso da água. Os membros que compõem o 

colegiado são escolhidos entre seus pares, sejam eles dos diversos setores usuários de 

recursos hídricos, das organizações da sociedade civil ou do poder público. A 

participação das Prefeituras Municipais nos CBHs é fundamental, tendo em vista que os 

municípios são os responsáveis pela gestão do uso do solo na sua área territorial, além 

de serem diretamente afetados pela disponibilidade hídrica, tanto quantitativa como 

qualitativa. 

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

instituído pelo Decreto Estadual nº 7.671, de 03 de março de 2008, o qual estabelece, 

na composição do Comitê (vide anexo), 8 (oito) cadeiras para a sociedade civil 

organizada, para membros titulares e seus respectivos suplentes, distribuídas em: 2 

(dois) representantes de organizações não governamentais, 2 (dois) de entidades 

técnico-profissionais e 4 (quatro) de entidades de ensino e pesquisa. 

Para conhecimento, informamos que, atualmente (mandato 2017-2021), as instituições 

da sociedade civil e seus respectivos representantes (titulares e suplentes) que 

compõem o CBH Piraponema são: 

 



 
 

Sociedade Civil Organizada 

Setor Titular Suplente 

ONGs 

Grupo Ambientalista 
Interdisciplinar de Apucarana 
(GAIA)  

Lauro Kuchpil 

Instituto Olhar Suficiente (INOS) 

Maria Helena Biff 

Instituto Rotary de Meio 
Ambiente (IRMA) 

Shiguemassa Iamasaki 

OLHO D'AGUA em Defesa dos 
Mananciais de Arapongas 

Salvador Carvalho dos Santos 

Entidades 
Técnico- 

Profissionais 

Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas (ABAS) 

Adolfo Espejo Vargas 

Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas (ABAS) 

Hermam Vargas Silva 

Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Maringá (AEAM) 

José Maurício Doré 

Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Maringá (AEAM) 

Altair Ferri 

Entidades 
de Ensino e 

Pesquisa 

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) 

Cristhiane Michiko Passos Okawa 

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) 

Paulo Fernando Soares 

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) 

Andréa Bialetzki 

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) 

- 

Centro Universitário de Maringá 
UniCesumar 

Silvio Silvestre Barczsz 

Centro Universitário de Maringá 
UniCesumar 

- 

Centro Universitário de Maringá 
UniCesumar 

Maria de los Angeles Perez 
Lizama 

Universidade Estadual do 
Paraná UNESPAR/FAFIPA  

José Antônio Demétrio 

 

Considerando a proximidade do fim do mandato vigente (2017-2021), convidamos as 

instituições representantes da sociedade civil, inseridas na região de atuação do CBH 

Piraponema, para uma reunião acerca da definição da composição do Comitê para o 

próximo mandato, com vigência até 2025. A reunião será realizada exclusivamente por 

videoconferência, pela plataforma Zoom, conforme informações: 

Data: 13 de setembro de 2021 (segunda-feira) 

Horário: 14h00 - 15h30 

Link para acesso: 

https://us02web.zoom.us/j/81835721411?pwd=dGVsY3F3eDEyRm1zREdsWEJrV0l5U

T09 

https://us02web.zoom.us/j/81835721411?pwd=dGVsY3F3eDEyRm1zREdsWEJrV0l5UT09
https://us02web.zoom.us/j/81835721411?pwd=dGVsY3F3eDEyRm1zREdsWEJrV0l5UT09


 
 

Solicitamos a confirmação de participação na reunião até o dia 03 de 

setembro (sexta-feira) por meio do presente e-mail:  

baciapiraponema@iat.pr.gov.br . Contamos com sua importante presença e 

reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mauricio Aparecido da Silva  

Presidente do CBH Piraponema 
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