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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH LITORÂNEA 

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto, as nove horas da manhã, foi realizada 1 

a décima quinta Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea, 2 

com a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Posse dos novos membros; 3. Aprovação 3 

da minuta da ata da reunião anterior (14ª Reunião Ordinária); 4. Proposta da 4 

Organização Civil para participar do CBH Litorânea (APEAM e Movimento Pró-5 

Paraná) 5. Informes sobre capacitação de novos membros; 6. Eleição da Mesa 6 

Diretora Provisória; 7. Encaminhamentos para Eleição da Mesa Diretora 8. 7 

Assuntos gerais e 9. Encerramento. Estavam presentes na reunião o Sr. 8 

ARLINEU RIBAS, da ABES, a Sra. LUCINEIDE MARANHO e o Sr. VICTOR 9 

GREGÓRIO RODRIGUES NADAL do Instituto Água e Terra. O Sr. ARLINEU 10 

RIBAS abriu a reunião fazendo suas considerações sobre os seu mandato a 11 

frente do Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea que aprovou o Plano de Bacia 12 

Hidrográfica com horizonte até 2035, os critérios de outorga de recursos hídricos, 13 

o enquadramento dos corpos de água em classes segundo seu uso 14 

preponderante. O Sr. ARLINEU RIBAS  também expôs sua visão sobre a 15 

secretaria executiva do Comitê e citou o documento de reivindicação do Fórum 16 

Paranaense para ciência dos novos membros, citou a cooperação entre o 17 

Comitê, a Secretaria Executiva e o Ministério Público do Paraná, então passou 18 

a palavra para a Sra. LUCINEIDE MARANHO que informou uma inversão entre 19 

itens da pauta para poder seguir de forma correta os encaminhamentos e passou 20 

a palavra para o Sr. JOSÉ LUIZ SCROCCARO, o Sr. VICTOR GREGÓRIO 21 

informou que o Sr. JOSÉ LUIZ SCROCCARO teve um compromisso de urgência, 22 

portanto não estava presente e informou que após as reuniões setoriais havia 23 

ficado vaga a cadeira de membro de Organização Civil e que a Associação 24 

Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e o Movimento Pró Paraná 25 

tinham manifestado interesse em participar, então foi cedida a palavra para os 26 

representantes de tais entidades se manisfestarem e discorrer sobre as 27 

considerações sobre o interesse em participar do Comitê. O Sr. LUIZ ARTHUR 28 

KLAS GINESTE DA CONCEIÇÃO interveio questionando que as vagas de 29 

Organizações Não Governamentais já tinham sido preenchidas e o Sr. VICTOR 30 

GREGÓRIO confirmou que as vagas para ONG já haviam sido preenchidas mas 31 

as vagas que seriam preenchidas pela APEAM e pelo Movimento Pró Paraná, 32 

como o Sr LUIZ ARTHUR continuou com os questionamentos, foi apresentado 33 

em tela o regimento interno do CBH Litorânea e informado como estão 34 

distribuídas as vagas dentro os setores participantes do Comitê, então o Sr. 35 

ARTHUR questionou se outras entidades do Litoral do Paraná haviam sido 36 

convidadas e o Sr. VICTOR informou que para a realização das reuniões 37 

setoriais realiza-se prospecção de entidades que possam ter interesse em 38 

participar de Comitê de Bacia Hidrográfica, é enviado nota a imprensa da região 39 

que abrange o respectivo Comitê e a secretaria executiva também solicitou a  40 

colaboração dos representantes para informar possíveis entidades que não 41 

tinham sido contatadas. O Sr. LUIZ ARTHUR informou sobre quatro 42 

organizações civis de produtores orgânicos da região do rio Sagrado que não 43 

haviam sido convidadas e sugeriu que fosse realizado um convite para estas 44 

entidades participarem, o Sr. VICTOR informou que não teve conhecimento do 45 



 

 

 

  

interesse dessas organizações e como a APEAM e o Movimento Pró Paraná 46 

seguiram o regimento interno do Comitê para participar, não poderiam ser 47 

desconsideradas. O Sr. LUIZ ARTHUR fez sua consideração que deveria ser um 48 

processo amplo, e deveriam ser questionadas as secretarias de meio ambiente 49 

dos municípios e convidados os conselhos municipais. O Sr. VICTOR novamente 50 

informou como é realizado o procedimento para convidar as possíveis entidades 51 

interessadas. O Sr. LUIZ ARTHUR relembrou a reunião setorial que houve a 52 

participação do Movimento Pró Paraná, quando foi questionada a participação 53 

dos mesmos sem o cadastro no Conselho Estadual de Recursos Hídricos -54 

CERH,o Sr. VICTOR informou que após aquela reunião, ao consultar a 55 

legislação pertinente, verificou que de acordo com o art. 48 da Lei 12.726 de 56 

1999, outras organizações civis poderiam participar de Comitê de Bacia 57 

Hidrográficas, mediante proposta do próprio Comitê e que a exigência de 58 

cadastro no CERH para participação em Comitês de Bacia Hidrográfica somente 59 

se aplicava a Organizações Não Governamentais. Em seguida o Sr. LUIZ 60 

ARTHUR questionou se foram enviados convites para os Conselhos de Meio 61 

Ambiente e o Sr. VICTOR informou que não, o Sr. PEDRO DIAS pediu questão 62 

de ordem para pontuar que as prefeituras deveriam ter informado os conselhos, 63 

ressaltou a importância da participação das entidades citadas pelo Sr. LUIZ 64 

ARTHUR e sugeriu que fosse discutida a criação de novas vagas no Comitê, 65 

para abrigar o setor Hidrelétrico e entidades da Sociedade Civil e sugeriu que 66 

desse continuidade na reunião para dar posse aos presentes. O Sr. LUIZ 67 

ARTHUR solicitou que fosse adiada a posse visto que entidades não haviam sido 68 

convidadas, o Sr. PEDRO DIAS fez intervenção falando que deveria ser adiada 69 

a posse somente do setor sociedade civil, pois os outros setores estavam 70 

alinhados. A Sra. LUCINEIDE solicitou a palavra e novamente lembrou os 71 

procedimentos adotados para convidar interessados para participar do Comitê, 72 

informou que o procedimento não é a prova de falhas mas procura-se dar a maior 73 

divulgação possível quando da realização das reuniões setoriais. Foi solicitado 74 

que ficasse registrado em ata a condição de atualizar o regimento interno criando 75 

mais uma vaga para sociedade civil e uma vaga para setor hidrelétrico e desse 76 

continuidade na reunião para dar a devida posse aos membros presentes. Então 77 

seguiu-se para o item 2 da pauta, posse dos novos membros, o Sr. VICTOR 78 

GREGÓRIO fez a leitura dos presentes para efetivar a posse de CAROLINE 79 

WILRICH, da Fundação Nacional do Índio (titular), RODRIGO FILIPAK TORRES, 80 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (suplente), ARLAN 81 

SCORTEGAGNA ALMEIDA, do Sistema Meteorológico do Paraná (titular), 82 

FLAVIO ANDRÉ CECCHINI DEPPE, do Sistema Meteorológico do Paraná 83 

(suplente), MARIA MANUELA DA ENCARNAÇÃO OLIVEIRA, Administração 84 

dos Portos de Paranaguá e Antonina (suplente), DANIELLE TEIXEIRA 85 

TORTATO, do Instituto Água e Terra Diretoria de Saneamento Ambiental e 86 

Recursos Hídricos (suplente), CHRISTINE DA FONSECA XAVIER, do Instituto 87 

Água e Terra Diretoria de Licenciamento e Outorga (titular), RONILE HOELFICH, 88 

do Instituto Água e Terra Diretoria de Licenciamento e Outorga (suplente), 89 

DANIELLE PRIM, Instituto Água e Terra Diretoria de Gestão Territorial 90 

(suplente), JANDAÍRA MOSCAL, da prefeitura de Morretes (titular), LUCAS 91 

DANIEL DA SILVA GALDINO, da prefeitura de Morretes (suplente), JACKSON 92 

CESAR BASSFELD, da prefeitura de Pontal do Paraná (titular), JAQUELINE 93 

HEIMANN, da prefeitura de Matinhos (suplente), VINÍCIUS HIGASHI, da 94 

prefeitura de Paranguá (titular), ELIANE DE OLIVEIRA, da Paranaguá 95 



 

 

 

  

Saneamento (titular), EDENILSON REVENO MACHADO, da Paranguá 96 

Saneamento (suplente), TIAGO MASSAANEIRO SUCEK, da Companhia de 97 

Saneamento do Paraná (suplente), JOILSON PASSOS, da Companhia de 98 

Saneamento do Paraná (titular), LUIZ LEANDRO DE VICENTE, da Companhia 99 

de Saneamento do Paraná (suplente), EDSON SOARES DE MENDONÇA, do 100 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina (titular), CAMILA 101 

FREITAS, da Companhia Paranaense de Energia (titular), MÔNICA IRION, da 102 

Companhia Paranaense de Energia (suplente), WESLEY NOGUEIRA RIBEIRO, 103 

da BRF (titular), PEDRO HENRIQUE PEREIRA AZZOLINI, da BRF (suplente), 104 

JEAN ALEXANDRE GASPARIN, da COAMO (suplente), PEDRO LUIZ 105 

FUENTES DIAS, da Associação Brasileira de PCHs e CGHs (titular), RICARDO 106 

ROMANETTO, da Reserva Romanetto (titular), ANDRÉ ANDRIAN PADIAL, da 107 

Universidade Federal do Paraná (titular), ANDRE MARTINS VAZ DOS SANTOS, 108 

da Universidade Federal do Paraná (suplente), VICENTE DE PAULA ATAIDE 109 

JUNIOR, da Universidade Federal do Paraná (titular) PAULO HENRIQUE 110 

CARNEIRO MARQUES, da Universidade Federal do Paraná (suplente), 111 

LUCIENE RIBEIRO, do Conselho Regional de Biologia (titular), LUIZ ALBERTO 112 

LOPEZ MIGUES, do Instituto de Engenharia do Paraná (titular), GINA GUERRA 113 

DE ANDRADE, do Instituto de Engenharia do Paraná (suplente), EUCLÉSIO 114 

MANOEL FINATTI, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (titular), 115 

EUCLESIO CORREA MOURA, do Conselho Regional de Engenharia e 116 

Agronomia (suplente), DAVID COUTO, da Associação de Defesa do Meio 117 

Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina (titular), LUIZ ARTHUR KLAS 118 

GINESTE DA CONCEIÇÃO, do Centro de Estudos Defesa e Educação e 119 

Ambiental (suplente), MARIA CECÍLIA ABBUD, do Observatório de Justiça e 120 

Conservação (titular), ANNE ZUGMAN, da MATER NATURA (suplente). Após a 121 

leitura dos presentes, o sr. ARLINEU RIBAS deu posse aos novos membros e 122 

respectivos representantes. Em seguida colocou-se em votação a minuta da Ata 123 

da 14ª Reunião Ordinária do CBH Litorânea, sem nenhuma manifestação 124 

contrária a ata foi aprovada. Passou-se para o próximo item da pauta que o sr. 125 

ALEXANDRE BRUNELLI fez suas considerações sobre o programa de 126 

capacitação de novos representantes. O item 6 da pauta tratava da eleição de 127 

uma mesa diretora provisória para representar o CBH Litorânea no XXIV 128 

ENCOB, visto não haver tempo hábil para eleger a mesa diretora definitiva até o 129 

início do evento. Por consenso, entre os representantes que estariam presentes 130 

no XXIV ENCOB, ficou decidido pela seguinte composição da mesa diretora: 131 

EUCLÉSIO MANOEL FINATTI como Presidente, JANDAÍRA MOSCAL como 1º 132 

Vice-Presidente e PEDRO LUIZ FUENTES DIAS como 2º Vice-Presidente. O 133 

próximo item da pauta tratou de estipular o procedimento e firmar uma data para 134 

a eleição da mesa diretora do Comitê, ficou definido que iria ser enviado edital 135 

para todos os representantes e definiu-se a data de 16 de setembro de 2022 136 

para eleição. Passou-se para o item assuntos gerais e então a Sra. LUCINEIDE 137 

apresentou uma homenagem de agradecimento ao Sr. ARLINEU RIBAS, após 138 

isso ocorreu o encerramento da reunião. 139 

 

 

______________________________________ 

Euclésio Manoel Finatti 

Presidente da mesa diretora provisória 


