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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO 1 

CBH PIRAPONEMA 2 

Realizada por videoconferência no dia 04 de agosto de 2022 3 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas 4 

(09h00), deu-se início à 1ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão 5 

(CTINS) do CBH Piraponema, realizada por videoconferência (Zoom) e formalizada por 6 

meio de gravação. Participaram os seguintes membros do CTINS: Coordenadora da 7 

CTINS Andréa Bialetzki (Universidade Estadual de Maringá - UEM – Nupélia); Maria de 8 

los Angeles Perez Lizama (Centro Universitário de Maringá - UniCesumar); Pedro Luiz 9 

Fuentes Dias (Associação Brasileira de PCHs e CGHs - ABRAPCH); Paulo Fernando 10 

Soares (Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRHidro) e Luand Roberto 11 

Aparecido Piassa (Prefeitura Municipal de Maringá), além do Presidente do CBH 12 

Piraponema - Silvio Silvestre Barczsz (Centro Universitário de Maringá - UniCesumar). 13 

Os membros Paulo Roberto Milagres (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - 14 

IAPAR-EMATER) e Alexandre Martin Martines (Vancouros Ind. e Comércio de Couros), 15 

justificaram a ausência. Também participaram como Convidados: Sergio Bobig 16 

(Prefeitura Municipal de Apucarana); Suzie Aparecida Pucillo Zanata (Prefeitura 17 

Municipal de Astorga); Luiz Carlos Jacovassi e Josete de Fátima de Sá (Companhia de 18 

Saneamento do Paraná – SANEPAR); Angélica Batista Nogueira (Secretaria de Estado 19 

da Educação e do Esporte - SEED-PR); Rosa Maria Volpato Junqueira, Lucineide 20 

Aparecida Maranho e Nataly Mazurkieviz Tasca (Secretaria Executiva e Instituto Água e 21 

Terra - IAT). Foi iniciada a reunião para discussão da seguinte pauta: 1 – Abertura: O 22 

Senhor Silvio Silvestre Barczsz, presidente do CBH Piraponema, deu as boas-vindas aos 23 

presentes e, em seguida, deu posse a coordenadora, Andréa Bialetzki, passando a 24 

palavra para a mesma, que agradeceu aos presentes e realizou uma apresentação com a 25 

função da composição da câmara técnica e de como serão realizadas as atividades dentro 26 

da mesma, as quais serão os itens da próxima pauta. A coordenadora então passou a 27 

palavra para Senhora Lucineide que informou que foram realizados vários contatos dentro 28 

do IAT para definir qual será o ponto de partida dentro da CTINS, concluindo que serão 29 

necessárias muitas reuniões até a definição da fórmula que será utilizada no instrumento 30 

da cobrança. A Senhora Lucineide também informou que o IAT está estudando a 31 

possibilidade de contratação de um agente financeiro, além de sugerir que a câmara 32 

estabelecesse um cronograma com periodicidade mensal, após realizar os contatos com o 33 

Senhor Sameck colaborador do IAT, da ANA, para que o CBH Paranapanema discutisse 34 

como chegar a uma fórmula. Segundo ela é apropriado que esta fórmula seja uma fórmula 35 

padrão, pois a mesma informou há mais 3 CBHs no Paraná que aprovaram a implantação 36 

do sistema de cobrança, com as características de uma fórmula simples com o objetivo de 37 
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facilitar o entendimento da população na compreensão do sistema de cobrança. A 38 

coordenadora da CT questionou se nas reuniões da CTINS é necessário quórum, sendo 39 

informada pela Senhora Lucineide que não há necessidade do quórum. Também 40 

questionou sobre o direito de fala durante a reunião da CTINS, sendo respondido que têm 41 

voto e fala somente  os membros da CTINS, com exceção de participantes, quando 42 

anunciados ou especialistas convidados para a reunião. A Senhora Andréa questionou 43 

quais serão os pontos de partida, quais as outorgas, quais os usos e o que consta no 44 

plano da Bacia. O Senhor Silvio afirmou que são necessários instrumentos para dar 45 

suporte começarão início do processo de cobrança, como uma conta dentro do Estado 46 

que ainda não está disponível, e comentou a necessidade de o Fórum Paranaense para a 47 

discussão do processo de cobrança e o uso. A Senhora Andréa afirmou que por questões 48 

de segurança jurídica estão sendo demandadas a cobradas do uso da água pelo Gaema, 49 

e que seja iniciado as discussões da cobrança e estabelecido um cronograma para iniciar 50 

o processo. Porém ao avançarmos na discussão e chegarmos à fórmula da cobrança é 51 

importante que consigamos implantar este instrumento segundo a lei da cobrança, ou 52 

seja, o dinheiro arrecadado seja revertido na Bacia, do contrário corre se o risco de 53 

responder juridicamente por esta ação, sendo necessária uma segurança financeira 54 

referente ao destino do recurso. Item 2 - Definição da periodicidade das reuniões: a 55 

Senhora Andréa sugeriu a periodicidade mensal das reuniões, a qual foi confirmada pela 56 

plenária, com 4 reuniões neste ano de 2022. Foi definido um pré-cronograma de reuniões 57 

nos dias 14 de setembro as 8h30, dia 03 de outubro as 8h30, dia 7 de novembro as 8h30 58 

e no dia 05 de dezembro as 8h30, e na última reunião de 2022 será definido o cronograma 59 

para 2023. A Senhora Andréa questionou como seria o plano de partida, e sugeriu estudar 60 

o plano de Bacia do CBH para iniciar as discussões em relação ao plano de cobrança, que 61 

foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 3 - definição do cronograma de 62 

reuniões referente a 2022. A Senhora Andréa e demais membros da Câmara discutiram 63 

como seria o cronograma da CTINS para as próximas reuniões e foi definido que seria 64 

necessário inicialmente discutir sobre o plano e demais informes dos outros comitês; e  65 

convidar representantes de CBHs que já implantaram a cobrança, sendo sugerido que o 66 

ideal seria um Comitê do Estado do Paraná, verificando o que já consta com o sistema de 67 

cobrança implantado é o Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – 68 

COALIAR, a Senhora Lucineide também sugeriu convidar o Tiago da ANA, mas é preciso 69 

verificar a sua disponibilidade. Item 4 Vencida a pauta o Senhor Silvio agradeceu a 70 

participação comprometimento e a disponibilidade de todos os presentes, declarou o 71 

encerramento da reunião. Da qual eu Nataly Tasca, foi lavrada presente ata. Link para 72 

acesso da gravação: https://www.youtube.com/watch?v=Fy5UHpt2uPI&t=2652 73 
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