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Transcrição da Ata da 37ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 2 

realizada on-line, no dia 24 de outubro de 2022, 3 

presidida pelo Sr. José Luiz Scroccaro - 4 

Presidente Ad hoc, e Secretariada pelo Sr. José 5 

Rubel - Secretário Executivo. 6 

O Sr. Secretário Executivo:- Iniciando agora a gravação em áudio e vídeo. Hoje é 7 

dia 24 de outubro de 2022, são 10h02min e nós estamos iniciando essa 37ª Reunião 8 

Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Nós vamos solicitar então a 9 

todos... Bem, antes de tudo, boas-vindas a todos os Conselheiros, é uma satisfação muito 10 

grande contar com a presença de vocês nessa reunião, o Conselho só funciona com a 11 

participação efetiva dos Conselheiros e nós estamos aqui percebendo que está havendo 12 

uma presença significativa. 13 

Os nossos comentários iniciais são os seguintes: vou solicitar que todos, por favor, 14 

anotem no chat, aí na barra de baixo do computador tem um ícone de chat, que é um ícone 15 

de diálogo, que vocês cliquem sobre ele e anotem a instituição, o nome e o e-mail. É 16 

muito importante isso, a instituição, o nome e o meu e-mail, e nós vamos verificar então 17 

nesse chat a presença e o quórum. Vamos reverificar o quórum com uma chamada 18 

nominal também para garantir que fique registrada essa presença na gravação de áudio e 19 

vídeo. 20 

Vou solicitar também a todos que, por favor, quando forem fazer uma intervenção 21 

citem o nome da instituição e o nome completo, sempre que fizerem uma intervenção, 22 

mesmo que seja a segunda, a terceira intervenção em seguida, voltem a citar o nome da 23 

instituição e o nome completo, porque a transcrição em texto da ata vai depender desse 24 

registro em áudio, principalmente em áudio. Vai depender muito desse registro, senão 25 

algum Conselheiro pode fazer alguma consideração e nós não vamos saber depois quem 26 

foi o autor da consideração. 27 

Nós vamos inicialmente comentar com vocês, estamos aqui com o José Luiz 28 

Scroccaro, o nosso colega do IAT, que é Diretor do IAT na área de recursos hídricos e 29 

saneamento ambiental; e estamos também com a Danielle Tortato, do IAT; estamos com 30 

o Alexandre; e também contamos com o apoio valioso da Larisseane, Secretária 31 

Executiva do Colit, e que tem vasta experiência na condução de reuniões. 32 

Eu inicialmente vou me apresentar, para quem não conhece sou José Rubel, sou 33 

engenheiro civil, sou funcionário público de carreira do Governo do Estado do Paraná, 34 
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atualmente estou na Sedest, e nesse momento estou exercendo a função de Secretário 35 

Executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e também do Conselho Estadual 36 

do Meio Ambiente. Amanhã nós teremos uma reunião, já aproveitando, do Conselho 37 

Estadual do Meio Ambiente, vai ser no mesmo horário, às 10h, e desde já solicito a 38 

presença de todos. Vamos deliberar sobre resoluções muito importantes para a qualidade 39 

ambiental do Estado do Paraná.  40 

Nós, então, contamos com a presença do Secretário de Estado do 41 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, e nós vamos proceder da 42 

seguinte maneira, vou submeter, logicamente, essa decisão ao Secretário que é o 43 

Presidente do Conselho, que o Secretário faça uma saudação inicial, enquanto o 44 

Secretário faz a saudação, a Larisseane, que está nos auxiliando, vai verificar o 45 

atendimento ao quórum dessa reunião do Conselho. Submeto ao Secretário essa decisão 46 

da condução da reunião, e se for aceita o Secretário pode se pronunciar. 47 

O Sr. Everton Luiz da Costa Souza:- Podemos prosseguir, Rubel. 48 

Bom dia a todos, bom dia Scroccaro, nosso Diretor de Saneamento Ambiental e 49 

Recursos Hídricos, à nossa diretoria que está mais afeta ao Conselho Estadual de 50 

Recursos Hídricos. Bom dia, Rubel, nosso Secretário Executivo, a Larisseane, estou aqui 51 

também com a Ivonete, nossa Diretora de Licenciamento e Outorga, a Dani a quem aqui 52 

eu queria, de público, fazer um agradecimento a todo o empenho da Dani no 53 

funcionamento do Conselho Estadual, no funcionamento dos Comitês de Bacia 54 

Hidrográfica. Você tem feito um trabalho belíssimo, Dani, que a gente, sempre que tiver 55 

oportunidade, tem que louvar esse seu empenho que não é fácil. É um compromisso muito 56 

grande que a nossa gestão tem de fazer para que todos os ambientes colegiados funcionem 57 

de maneira adequada para cumprir realmente o seu papel. Então, os Comitês de Bacia e 58 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos têm tido um papel de muita relevância, em 59 

todas as decisões da gestão de recursos hídricos e na gestão ambiental do Estado do 60 

Paraná.  61 

Aqui no Paraná nós conseguimos fazer essa conexão entre os dois conselhos, o 62 

Conselho de Recursos Hídricos e o Conselho de Meio Ambiente, de modo que nós 63 

possamos fazer, especialmente agora nesse ambiente de conflito que nós temos vivido, 64 

por conta dos anos de estresse hídrico, por conta da concorrência também pelo uso da 65 

água. Vocês todos têm observado a grande concorrência pelo uso da água em diversas 66 

regiões do Estado, e aquilo que parecia estar muito longe de nós hoje, cada vez mais, se 67 

aproxima que é essa disputa realmente de água pelos usuários dos diferentes tipos, e o 68 
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Estado tem obrigação de fazer com que essa distribuição, para os usos múltiplos, seja 69 

feita da melhor forma possível. 70 

Eu vou dar início aqui à reunião, eu tenho outro compromisso aqui na sequência 71 

e vou deixar que o Scroccaro, que é o nosso diretor, conduza os demais trabalhos, mas eu 72 

queria colocar para vocês da importância das decisões que vocês vão tomar aqui hoje e 73 

essas decisões serão tomadas inclusive por conta dos novos membros que vão assumir 74 

hoje também essa responsabilidade de participar conosco do Conselho Estadual de 75 

Recursos Hídricos.  76 

Estou vendo aqui a presença, daqueles que estão bem à minha vista aqui, Dr. 77 

Luciano, Diretor-Geral da Casa Civil, queria agradecer muito a sua presença, importante 78 

a participação da Casa Civil nesse processo de gestão; também o Ibson, representando a 79 

Prefeitura de Curitiba; enfim, não vou citar todos que estou vendo aqui, mas é só para 80 

destacar algumas pessoas que têm realmente relevância, como todos vocês, como todos 81 

os membros do nosso Conselho têm.  82 

Hoje nós vamos deliberar sobre as atas das reuniões anteriores, da 35ª e da 36ª, 83 

também uma importante decisão, já por ad referendum, para cumprimento das metas do 84 

Progestão, são três resoluções, a 19, a 20 e a 21 de 2022, que tratam justamente do 85 

Progestão. Progestão, para aqueles Conselheiros que não conhecem, é uma iniciativa da 86 

Agência Nacional de Águas que incentiva os Estados, que provoca os Estados num 87 

processo de gestão de recursos hídricos que é avaliado e essa avaliação proporciona um 88 

aporte de recursos que nós podemos usar dentro do processo de gestão e tem sido de muita 89 

valia para nós nesses últimos anos. Nós temos conseguido índices muito importantes no 90 

Progestão, no Progestão nós temos tido bons resultados com relação ao que se espera. O 91 

Progestão é um programa que avalia desempenho. Então, o Estado do Paraná tem 92 

conseguido, através do Instituto Água e Terra, cumprir com as metas, são metas federais, 93 

metas estaduais, e essas metas têm nos proporcionado índices de valores que são 94 

significativos para a nossa gestão dos recursos hídricos do Estado do Paraná. 95 

Também vamos deliberar sobre o Relatório Anual do Procomitês, que também é 96 

uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, também uma iniciativa louvável, porque 97 

dá apoio aos Comitês, proporcionou, por exemplo, uma ampla participação dos nossos 98 

integrantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica no nosso Encob que, recentemente, no 99 

mês de agosto, né Scroccaro, nós tivemos lá em Foz do Iguaçu, alguns de vocês estiveram 100 

conosco lá. Portanto, também este relatório anual faz parte lá de um processo de condução 101 

do Procomitês aqui do nosso Estado, é uma tarefa que nós temos que cumprir aqui no 102 
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Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, portanto, hoje vocês vão deliberar também 103 

sobre esse relatório que vai ser exposto para vocês agora pela manhã.  104 

Temos aqui também outros assuntos, vocês vão fazer uma inscrição agora, já na 105 

finalização da nossa abertura, eu gostaria que vocês fizessem uma inscrição para a 106 

Tribuna Livre para que todos os Conselheiros possam se manifestar, inclusive a outros 107 

assuntos. Bom, então, vocês vão ter esse espaço na Tribuna Livre. E eu queria aqui fazer 108 

uma saudação especial aos novos Conselheiros, talvez alguns novos aqui, eu não vi toda 109 

a lista de nomes, talvez alguns nomes já tenham participado também do Conselho, mas, 110 

de qualquer forma, eu queria agradecer à disposição de vocês de participarem, aqui é um 111 

Conselho que não tem jeton, não existe nenhum benefício de remuneração para quem 112 

participa desse Conselho, mas eu acho que todos vocês que estão aqui entendem a 113 

importância das decisões que são tomadas aqui no Conselho Estadual de Recursos 114 

Hídricos. Portanto, queria agradecer muito a participação de cada um de vocês, os 115 

Conselheiros que já estão integrando e esses novos que o Scroccaro vai dar posse aqui na 116 

sequência. Beleza, gente! Obrigado. 117 

Eu vou para esse compromisso, mas eu volto. A Tribuna Livre é um dos itens 118 

finais e eu queria, cumprida toda essa agenda que nós temos aqui de aprovações das 119 

resoluções, do relatório e das atas de reunião também, que eu possa ouvir vocês na 120 

Tribuna Livre. Nós somos muito abertos, transparentes nessa relação da Secretaria e do 121 

Instituto Água e Terra, que é o órgão gestor de recursos hídricos do Paraná com vocês do 122 

Conselho. Então, o meu respeito a todos vocês, meus agradecimentos a todos vocês e que 123 

nós tenhamos uma boa reunião. Eu retorno para a Tribuna Livre. Bom dia a todos.  124 

O Sr. José Rubel:- Obrigado, Everton. Nós queremos registrar aqui, para que fique 125 

registrado em áudio e vídeo, que nós temos quórum, vinte e três Conselheiros, 126 

ultrapassamos o número mínimo necessário para que se tomem deliberações.  127 

Nós temos, a partir desse momento, o José Luiz Scroccaro assumindo a 128 

presidência dessa reunião do Conselho. Tendo quórum, nós faremos o seguinte: vamos 129 

proceder agora a chamada oral, uma verificação oral de todos os presentes, e nessa 130 

verificação todos aqueles Conselheiros que estão tendo pela primeira vez a oportunidade 131 

de participar, já ao final dessa verificação oral, o Presidente poderá declará-los 132 

empossados. Explicando, esses novos Conselheiros são resultado das mudanças 133 

administrativas que ocorreram nas Secretarias e nos órgãos públicos, em função da 134 

legislação eleitoral. Então, mudou o titular mudaram alguns Conselheiros, outros 135 

Conselheiros mudou porque houve relocação interna de pessoal, mesmo mantendo o 136 



Ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no dia 24 de outubro de 

2022.                                                                                                                                                                5 

 

titular do órgão. Outros, houve alteração também, porque o Conselheiro que 137 

anteriormente participava saiu da instituição, saiu da organização e foi comunicado 138 

formalmente a essa Secretaria Executiva o nome do substituto. 139 

Então, nós vamos inicialmente fazer essa chamada e vamos então pedir que, 140 

chamado o nome da pessoa, que ela simplesmente, para efeito de registro em ata e em 141 

áudio e vídeo, diga o seu nome e instituição, praticamente repetindo o que nós vamos 142 

colocar. 143 

Então, da Sedest nós já verificamos aqui, começou o Secretário Everton Costa. 144 

Secretaria da Saúde, Ivana Lúcia Belmonte ou Alana Flemming. (Pausa). Secretaria da 145 

Agricultura, Antônio Ricardo Lorenzon. 146 

O Sr. Conselheiro Antônio Ricardo Lorenzon:- Antônio Ricardo Lorenzon, 147 

Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento. 148 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Lorenzon. Secretaria de Desenvolvimento 149 

Urbano, Paulo César de Oliveira ou Nelson Brito Guimarães. (Pausa). Secretaria da 150 

Educação, Renato Feder ou Maria Cristina Dias Bittencourt. 151 

A Sra. Conselheira Maria Cristina Dias Bittencourt:- Maria Cristina, da Secretaria 152 

de Educação. 153 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Cristina. Secretaria de Infraestrutura e 154 

Logística, André Luiz Sério ou Rodrigo Luiz Freitag. 155 

O Sr. Conselheiro André Luiz Sério:- Bom dia a todos. André Luiz Sério, da 156 

Secretaria de Infraestrutura e Logística. 157 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado. Secretaria da Fazenda, Rosemeri Bueno 158 

Barossi ou Almir Rodrigues Alves. 159 

O Sr. Conselheiro Almir Rodrigues Alves (SEFA):- Bom dia. É Almir, da Sedest, 160 

representando a SEFA.  161 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Almir. Secretaria do Planejamento, 162 

Fabrício Miyagima.  163 

O Sr. Conselheiro Fabrício Miyagima:- Bom dia a todos. Fabrício Miyagima, 164 

Secretaria de Estado e Planejamento e Projetos Estruturantes. 165 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Fabrício. Paraná Turismo, Irapuan Cortes 166 

Santos ou Isabella Tioqueta. 167 

A Sra. Conselheira Isabella Tioqueta:- Bom dia. Isabella Tioqueta, Paraná 168 

Turismo. 169 
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O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Isabella. Casa Civil, João Carlos Ortega 170 

ou Luciano Borges dos Santos. 171 

O Sr. Conselheiro Luciano Borges dos Santos (Casa Civil):- Luciano Borges, Casa 172 

Civil. 173 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Luciano. Superintendência de Ciência, 174 

Tecnologia e Ensino Superior - SETI, Carlos Boscardin Nauiack ou Marcos Aurélio 175 

Pelegrina.  176 

O Sr. Conselheiro Carlos Henrique Boscardin Nauiack (SETI):- Carlos Henrique 177 

Boscardin Nauiack, da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 178 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Carlos. IAT, nós temos aqui a presença da 179 

Ivonete, mas que se ausentou da sala mas já vai retornar, Ivonete Coelho da Silva Chaves. 180 

O IAT, Águas, José Luiz Scroccaro, que está presidindo essa sessão, e o IAT Terras, 181 

Amilcar Cavalcante Cabral. (Pausa). Procuradoria Geral do Estado, Paulo Roberto Glaser 182 

ou Antônio Sérgio Bione Pinheiro. 183 

O Sr. Conselheiro Paulo Roberto Glaser (PGE):- Paulo Roberto Glaser, presente. 184 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Paulo. Da Cohapar, Jocely Maria 185 

Thomazoni Loyola. 186 

A Sra. Conselheira Jocely Maria Tomazoni Loyola (Cohapar):- Jocely Maria 187 

Thomazoni Loyola, da Cohapar, presente. 188 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Jocely. Da Comec, Carla Gerhardt. 189 

A Sra. Conselheira Carla Gerhardt (Comec):- Bom dia, Carla, da Comec. 190 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado. Seja bem-vinda. Do Instituto de Extensão 191 

Rural - IDR, Benno Henrique Weigert Doetzer ou Adair Rech.  192 

O Sr. Conselheiro Adair Rech (IDR):- IDR, Adair Rech. 193 

O Sr. Secretário Executivo:- Seja bem-vindo, Adair. Da Legislativa do Paraná, 194 

Deputado Tião Medeiros ou Paulo Litro ou Evandro Araújo, ou representante. (Pausa). 195 

Do Município de São Manoel do Paraná, Agnaldo Trevisan ou Vanessa Cristian 196 

Rodrigues. (Pausa). Da Prefeitura Municipal do Município de Rebouças, Luiz Everaldo 197 

Zak ou Laércio Antônio Cipriano. (Pausa). Da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, Luiz 198 

Cláudio Costa ou Eduardo Henrique Soares Souza, ou representante. Sempre que eu 199 

chamar, se tiver um representante que não seja citado, por favor, manifeste-se. (Pausa). 200 

Da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Rafaela da Silva Limons da Cunha. 201 

A Sra. Conselheira Rafaela da Silva Limons da Cunha:- Rafaela, da PUC. 202 
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O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Professora Rafaela. Seja bem-vinda. Da 203 

Universidade Estadual do Paraná - Unespar, José Antônio Demétrio ou José Geraldo da 204 

Silva, ou representante. (Pausa). Da Universidade Federal do Paraná, Irani do Santos ou 205 

Gustavo Barbosa Athayde. 206 

O Sr. Conselheiro Irani dos Santos (UFPR):- Bom dia. Irani dos Santos, UFPR. 207 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Professor Irani, pela presença. Pela 208 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Selma Aparecida Cubas, Presidente, ou 209 

Karen Juliana do Amaral, vice-Presidente. (Pausa). Pela Associação Brasileira de Águas 210 

Subterrâneas, Hermam Vargas Silva.  211 

O Sr. Conselheiro Hermam Vargas Silva:- Estou presente. 212 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado pela presença, Herman. Pelo Observatório 213 

da Justiça e Conservação, Camila Maia ou Alicia Gurtensten. (Pausa). Pelo CEDEA, 214 

organização não governamental, Guilherme da Silva Carmassi ou Arthur Gineste da 215 

Conceição. (Pausa). Pela Sanepar, Júlio César Gonchorosky. 216 

O Sr. Conselheiro Júlio César Gonchorosky (Sanepar):- Bom dia a todos. 217 

O Sr. Secretário Executivo:- Seja bem-vindo, Júlio Cesar Gonchorosky, da 218 

Sanepar. Pela Copel, Mônica Irion Almeida.  219 

A Sra. Conselheira Mônica Irion Almeida (Copel):- Bom dia a todos. Mônica Irion 220 

de Almeida, da Copel. 221 

O Sr. Secretário Executivo:- Bom dia, seja bem-vinda, Mônica. Pela Engie, José 222 

Vicente Miranda Rescigno ou Diego Nicolás Seminara. 223 

O Sr. Conselheiro Diego Nicolás Seminara (Engie):- Diego Nicolás Seminara, 224 

pela Engie, presente. 225 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Diego. Pela Prefeitura Municipal de 226 

Curitiba, Ibson Gabriel de Campos ou Ana Carolina Schimidlin.  227 

O Sr. Conselheiro Ibson Gabriel de Campos:- Ibson Campos, Prefeitura de 228 

Curitiba. Bom dia a todos. 229 

O Sr. Secretário Executivo:- Bom dia, Ibson. Seja bem-vindo. Obrigado. Pela 230 

Federação das Indústrias do Paraná, Miguel Rubens Tranin ou Marcos Pupo Thiessen. 231 

O Sr. Conselheiro Paulo Moura:- Bom dia. Os dois estão em viagem, hoje aqui é 232 

o Paulo Moura e o Leonardo Goudard.  233 

O Sr. Secretário Executivo:- Perfeito, Paulo Moura. Seja bem-vindo. Eu realmente 234 

no momento não citamos o seu nome também, que é suplente da FIEP, e hoje não foi por 235 

um acaso colocado na lista. Seja bem-vindo, Paulo. Pela Ocepar, Silvio Krinski ou 236 
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Leonardo Silvestri Szymczak. (Pausa). Pela Federação da Agricultura do Estado do 237 

Paraná, Carla Beck ou Bruno Vizioli. 238 

A Sra. Conselheira Carla Beck (FAEP/Senar):- Bom dia, Carla Beck do Sistema 239 

FAEP/Senar. 240 

 O Sr. Secretário Executivo:- Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Pelo Comitê de 241 

Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu e da Margem Direita do Ribeira, nós temos o Ibson 242 

que já se colocou como representante Prefeitura de Curitiba, nós temos algum outro 243 

representante? Ester está presente?  244 

A Sra. Conselheira Ester (Coaliar):- Bom dia, Ester, da Sanepar, e vice-Presidente 245 

do Coaliar.  246 

O Sr. Secretário Executivo:- Bom dia, Ester. Muito obrigado pela presença. Pelo 247 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Jordão, Oscar Bicca Mespaque. (Pausa). Pelo Comitê 248 

da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, Andreia Aparecida de Oliveira. 249 

A Sra. Conselheira Andreia Aparecida de Oliveira:- Andreia Aparecida de 250 

Oliveira, presente. 251 

O Sr. Secretário Executivo:- Obrigado, Andreia, pela presença. Bom dia. E, 252 

finalmente, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piraponema, Maurício Aparecido 253 

da Silva ou algum representante, provavelmente da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu. 254 

(Pausa). Então, nós temos registrado agora, conforme me informa a Larisseane, vinte e 255 

seis presentes. 256 

O Sr. Conselheiro Rodrigo Felipe Rocha (Cohapar):- Rodrigo Felipe Rocha, da 257 

Cohapar. 258 

O Sr. Secretário Executivo:- Bom dia. Obrigado. Nós temos dois representantes, 259 

nós temos a Jucely e temos o Rodrigo Felipe Rocha, a Cohapar está representada com 260 

altíssimo nível de técnico aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. 261 

Estando satisfeito o fórum, nós podemos submeter ao Presidente a decisão de 262 

iniciar as deliberações da pauta do dia, que seriam... Ah, sim, antes da pauta eu gostaria 263 

que o Presidente pudesse declarar, registrando em ata, que os novos Conselheiros estão 264 

empossados para esse mandato de outubro 2021 a outubro de 2023.  265 

O Sr. Presidente:- Bom dia a todos, em nome do Secretário de Desenvolvimento 266 

Sustentável e do Turismo, Everton, eu declaro todos os membros do Conselho Estadual 267 

de Recursos Hídricos empossados. 268 

O Sr. Secretário Executivo:- Muito bem. Agora nós vamos submeter ao nosso 269 

Presidente Scroccaro a decisão de deliberar sobre as atas das reuniões anteriores, a ata da 270 
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35ª reunião ordinária e a 36ª reunião ordinária. Esclarecendo, são duas atas porque a 35ª 271 

e a 36ª ocorreram no mesmo dia, uma pela manhã e a outra à tarde, e não houve tempo de 272 

deliberar sobre a primeira, que foi a 35ª. Então, hoje estamos deliberando sobre a 35ª e a 273 

36ª, essas atas estão disponíveis na página do Conselho há bastante tempo para que todos 274 

pudessem se inteirar do seu conteúdo. 275 

Passo a palavra ao Presidente para a deliberação sobre as atas. 276 

O Sr. Presidente:- Tendo em vista que temos quórum, já tendo empossado os 277 

novos membros, eu solicito que se alguém tiver alguma observação nas atas que foram 278 

encaminhadas, por favor, que se pronunciem. 279 

O Sr. Conselheiro Adair Rech:- Eu só fiquei na dúvida na ata da 36ª reunião 280 

ordinária, na linha 229, a resolução está como 307, o que disciplina as classes é a 357. Eu 281 

não sei se foi a fala que foi divergente. 282 

O Sr. Presidente:- Pode ser sim. A gente já vai verificar aqui, Adair, e já 283 

consertamos. Adair, nós estamos anotando a sua observação e a gente já faz uma 284 

verificação e, se for só isso, a gente já corrige na ata. Pode ser, Adair. 285 

 O Sr. Conselheiro Adair Rech:- Pode, pode. Porque fala em 307 e a 307 trata de 286 

resíduos sólidos. 287 

O Sr. Presidente:- Ok. A Larisseane vai fazer essa observação, já anotou aqui, e 288 

nós já fazemos a correção, se fizer necessário. Ok? Mais alguém tem alguma observação? 289 

O Sr. Conselheiro Antônio Ricardo Lorenzon (SEAB):- Sr. Presidente. 290 

O Sr. Presidente:- Sim. Fala, Lorenzon. 291 

O Sr. Conselheiro Antônio Ricardo Lorenzon (SEAB):- Na ata da 36ª, da linha 292 

1006 para a frente, até a 1026, tem uma recomendação feita, eu pediria que se tomasse 293 

muito cuidado, tem uma série de recomendações feitas e que depois, com o passar do 294 

tempo, são esquecidas. Esse é um esclarecimento que o Jurídico da Sedest ia fazer sobre 295 

uma avaliação, sobre interferência dos Comitês, as competências dos Conselhos e 296 

Comitês, que não foram feitas e que foi lembrada, nessa ata foi cobrado e precisa ser 297 

revisto.  298 

E na ata 35ª, fica como sugestão a decisão deliberada da CTINS avaliar os 299 

processos, eu pediria que fosse comunicada a CTINS oficialmente sobre essa 300 

recomendação, porque quando foi para avaliação deles agora, o Conselheiro Pedro que 301 

parece que está até presente nesta reunião, diz que não seria competência da CTINS 302 

avaliar esses documentos. Então, eu pediria que a presidência do Conselho comunique o 303 

que foi deliberado na 35ª reunião.  304 
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O Sr. Presidente:- Ok., Lorenzon. A Larrisseane já anotou aqui e nós vamos fazer 305 

essas observações e encaminhar para a CTINS e verificar da Jurídica a competência, e já 306 

divulgamos para todos os membros do Conselho. Ok? Mais alguém tem alguma 307 

observação? Se não houver mais observação, ficam APROVADAS as atas da 35ª e da 36ª 308 

reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 309 

Item quatro da Ordem do Dia: Deliberação sobre resoluções. Primeiro nós vamos 310 

fazer uma apresentação da resolução aprovada ad referendum do Conselho Estadual de 311 

Recursos Hídricos 019/2022, metas Progestão 002/2021. 312 

Então a gente vai fazer uma apresentação dessas despesas que foram efetuadas e 313 

a gente coloca em votação. Ok? O Alexandre fará a apresentação. Um minuto só que o 314 

Alexandre vai compartilhar a apresentação e já vamos… 315 

O Sr. Alexandre Jucá:- Bom dia, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui um 316 

resumo breve do Progestão e as resoluções para aprovação, são três resoluções a 19, 20 e 317 

21. 318 

Vou dar sequência. Relembrando o programa, quais são as pautas para hoje: o que 319 

é? Quais são seus objetivos? Metas: federativas, estaduais e o fator de redução. E a 320 

participação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos no programa. Também a gente 321 

vai falar um pouco da Certificação 2022, com referência a 2021, e as resoluções ad 322 

referendum para aprovação. 323 

Progestão, o que é? É um apoio aos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 324 

Recursos Hídricos, no qual o órgão executor é o IAT, órgão gestor de recursos hídricos 325 

estadual e o Conselho atua como interveniente. Então, tem o objetivo de promover a 326 

efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de regulação dos seus usos, 327 

conduzidos nas esferas nacional e estadual. O objetivo principal é de fortalecer o modelo 328 

brasileiro de governança das águas, integrado, descentralizado e participativo. 329 

 Então, divide-se em dois tipos de metas, as federativas e as estaduais, sendo de 330 

integração, capacitação, contribuição, prevenção de eventos críticos e atuação para 331 

segurança de barragens, as federativas; e as variáveis legais, institucionais, articulação 332 

social, variáveis de planejamento, variáveis de informação e suporte, e variáveis 333 

operacionais, as metas estaduais. O fator de redução, calculado a partir do atingimento de 334 

metas, leva em conta: a gestão patrimonial de bens cedidos pela ANA, de zero a 4% de 335 

redução; a apresentação do relatório na Assembleia Legislativa, também de zero a 4% de 336 

redução, potencial; a elaboração do plano plurianual de aplicação dos recursos gastos, 337 

também de até 4%; e o desembolso anual dos recursos acumulados transferidos ao Estado, 338 
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no qual, se for acima de 50% até 50%, também 4%; resultando em 16% o potencial de 339 

redução. 340 

Dito isso, a avaliação do cálculo do valor de repasse nos anos 2 a 5. Então, 50% 341 

da certificação das metas de cooperação federativa, resultando em até quinhentos mil, 342 

25% da certificação das metas estaduais, 25% da certificação do Conselho Estadual dos 343 

investimentos realizados com recursos orçamentários estaduais, no total de duzentos e 344 

cinquenta mil, fechando até um milhão por ano de recurso relativo ao Progestão. 345 

Então, falar um pouco do processo de Certificação 2021. Foram liberados pela 346 

ANA os informes de 01 a 07, em 31 de outubro de 2021 teve a parte de gestão patrimonial, 347 

e o relatório de 2022 foi entregue em 31 de março de 2022. No informe 04 foram avaliadas 348 

as metas estaduais pelos Formulários de Autoavaliação e Autodeclaração, até o dia 30 de 349 

abril de 2022 teve aprovação pelo Conselho ad referendum. 350 

Então, o que falta para a finalização da Certificação e do repasse 2021, referente 351 

a 2021, repasse 2022? Aprovação pelo pleno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 352 

tanto do Formulário de Autoavaliação, do Formulário de Autodeclaração e da Planilha de 353 

aplicação de recursos, de gastos em 2021. Os documentos já foram encaminhados para 354 

ANA e aprovados nessa resolução ad referendum, que são as resoluções mostradas.  355 

Vou apresentar para vocês os três documentos, depois a gente pode ir mais a fundo 356 

nas resoluções, se for o caso também. Bom, o Formulário de Autoavaliação, que vocês 357 

receberam. Então, a variável institucional, a autoavaliação foi 4. 358 

O Sr. Presidente:- É o máximo, né? 359 

O Sr. Alexandre Jucá:- De um a cinco. Gestão de processos, autoavaliação 2; 360 

arcabouço legal, autoavaliação 4; - ali tem todos as justificativas abaixo, pessoal - variável 361 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, autoavaliação 4; Comitês de Bacia e outros 362 

organismos colegiados, autoavaliação 4; Agência de Águas ou de Bacias ou de Similares, 363 

autoavaliação 3; Comunicação Social ou Difusão de Informações, autoavaliação 2; 364 

Capacitação, autoavaliação 3; Articulação com setores e transversais, autoavaliação 3; 365 

Balanço hídrico, autoavaliação 3. Acho que talvez não tenha a necessidade de passar um 366 

por um dessas metas, mas ao final a gente tem um resumo sobre cada uma dessas 367 

variáveis.  368 

Então, começamos aqui pela meta de variáveis legais, essas foram as notas da 369 

autoavaliação: variáveis de planejamento, variáveis de informação e suporte, variáveis 370 

operacionais. 371 
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Este é o Formulário de Autoavaliação, vou abrir aqui os outros formulários, 372 

fazemos a apresentação de todos antes de deliberadas as resoluções. Então, passando pelo 373 

Formulário de Autodeclaração relativos aos recursos investidos com recursos próprios do 374 

Estado: variável institucional do sistema de gestão, a meta foi uma meta avaliada, foi 375 

investido em torno de seiscentos mil reais; variáveis de comunicação social e difusão das 376 

informações, não foi uma meta avaliada com recursos investidos; planejamento 377 

estratégico sim, foram investidos oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e dez reais; a 378 

descrição dos recursos está logo abaixo, no texto em laranja; plano estadual não foi uma 379 

meta avaliada com recursos autodeclarada; sistema de informações dois milhões, 380 

quatrocentos e nove mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos, é o antigo 381 

SIGAR de 2021; outorga de direito de uso de recursos hídricos, vinte e três mil reais em 382 

curso formação dos técnicos; fiscalização trezentos mil reais, campanhas de fiscalização 383 

realizadas. E esse aqui é o resumo do recurso investido, o valor aqui está acima dos 384 

duzentos e cinquenta mil, estipulados pela ANA, então a gente tem direito a contrapartida 385 

final de duzentos e cinquenta mil no Progestão.  386 

A Planilha de aplicação de recursos advindos do Progestão. Essa planilha foi 387 

anexada junto ao relatório 2021, aqui tem a discriminação das despesas: com imóveis, 388 

custo total de quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e 389 

seis centavos, e contratação de pessoal cento e oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta 390 

e quatro reais. 391 

O Sr. Presidente:- Esse pessoal, só para esclarecer, são os bolsistas. 392 

O Sr. Alexandre Jucá:- É a prestação de serviço. 393 

O Sr. Presidente:-  Prestação de serviço, desculpa. 394 

O Sr. Alexandre Jucá:- E dois mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e seis 395 

centavos, campanha de divulgação e material gráfico; esses outros campos aqui estão 396 

zerados, totalizando em seiscentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e um reais e 397 

sessenta e sete centavos, o total das despesas. O saldo do Progestão, no final do período 398 

de Certificação, 31 de dezembro do ano anterior, era de quatro milhões quinhentos e 399 

dezesseis mil seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos, a parcela transferida no ano 400 

foi de oitocentos e oitenta, dado o atingimento de metas em 2020, e o rendimento foi de 401 

cento e cinquenta e cinco mil, e aí o saldo restante ficou em quatro milhões oitocentos e 402 

cinquenta e oito mil quinhentos e cinco reais e vinte e dois centavos. 403 
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Bom, esses são os três documentos que se referem às deliberações que estão para 404 

aprovação. Solicito se tem a necessidade de projetar as deliberações para aprovação ou 405 

se aprovamos. Fazemos como? 406 

O Sr. Presidente:- Então foram apresentados os gastos e a avaliação dos relatórios 407 

que foram apresentados para a ANA, a gente faz todo ano duas reuniões por ano com a 408 

Agência Nacional de Águas onde a gente apresenta todas as despesas que nós fizemos, 409 

os trabalhos desenvolvidos. E a gente, além de ter uma autoavaliação, faz uma avaliação 410 

junto com a Agência Nacional de Águas, onde já aprovaram. E pra gente poder ter esse 411 

recurso, tendo em vista alguns problemas no Conselho, demora um pouco pra gente 412 

montar o Conselho, foi feito ad referendum e agora nós colocamos aqui à aprovação dos 413 

senhores dessas despesas e dos trabalhos que foram executados. 414 

Acho que era bom ter no mínimo uma para modelo, a gente já passar, os senhores 415 

receberam isso também, verificaram essas resoluções que foram assinadas pelo 416 

Secretário, Presidente do Conselho, e foram encaminhadas para Brasília. Então, se tiver 417 

alguma observação, alguém queira algum esclarecimento, por favor, vou deixar a palavra 418 

aberta. (Pausa). Se não houver nenhuma, vou colocar para aprovação as três resoluções 419 

das despesas que nós apresentamos para a ANA do Progestão. Fica aberta para votação. 420 

Quem estiver de acordo, por favor, mantenha-se como está e os contrários que se 421 

manifestem. (Pausa). 422 

O Sr. Conselheiro Antônio Ricardo Lorenzon (SEAB):- Sr. Presidente? 423 

O Sr. Presidente:- Oi, Lorenzon. 424 

O Sr. Conselheiro Antônio Ricardo Lorenzon (SEAB):- É o seguinte: eu gostaria 425 

de deixar registrado o voto de abstenção, não em função de qualquer tipo de problema na 426 

aplicação ou qualquer outro tipo disso, mas por uma questão formal e em respeito a este 427 

Conselho. Foi deliberado para que a CTINS avaliasse e desse argumentos para esse 428 

Conselho deliberar e foi apresentado, na verdade, porque eu liguei e avisei que estava 429 

faltando o parecer da CTINS. E, no documento que foi encaminhado da Câmara Técnica, 430 

veio que eles não tiveram tempo de avaliar o documento, simplesmente votaram pelo 431 

encaminhamento para o Conselho. Então, em função disso, gostaria que ficasse registrada 432 

a minha abstenção. Obrigado. 433 

O Sr. Presidente:- Ok. Já está observada a sua abstenção. Carla Beck. 434 

A Sra. Conselheira Carla Beck (FAEP/Senar):- Gostaria de manifestar também a 435 

minha abstenção.  436 

O Sr. Presidente:- Ok., duas abstenções. Quem mais se abstém?  437 
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A Sra. Conselheira Maria Cristina Dias Bittencourt (SEED):- Acredito que por ser 438 

a minha primeira participação, também gostaria de me abster nesse momento.  439 

O Sr. Presidente:- Ok. Três abstenções. Maria Cristina também, já está anotado. 440 

Mais alguém? Ok. Então ficam APROVADAS pela maioria, com três abstenções, as 441 

resoluções ad referendum do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para a gestão do 442 

Progestão 2021. 443 

Item cinco: outros assuntos. 444 

A Sra. Conselheira Mônica Irion Almeida (Copel):- Presidente, eu gostaria só de 445 

colocar uma questão, para ficar registrada em ata. Esse é o segundo ano que a gente aprova 446 

essas resoluções do Progestão ad referendum. E no Regimento Interno está previsto uma 447 

reunião no mês de abril, observando até o prazo que foi aprovado ad referendum, então 448 

eu gostaria que no próximo ciclo esse assunto fosse tratado na primeira reunião anual do 449 

Conselho, mesmo que esta reunião seja postergada para o mês de junho. Eu só acho que 450 

fica muito próximo ao final do ano a gente aprovar uma resolução ad referendum do ciclo 451 

anterior. Imagino que já estejamos aí consolidando gastos de 2022 para o próximo ciclo. 452 

Então, fica aqui o registro para que no próximo ano a gente tenha oportunidade de 453 

aprovar de fato aqui no Conselho essas resoluções. Obrigada. 454 

O Sr. Presidente:- Eu agradeço sua lembrança e gostaria só que o Alexandre 455 

fizesse uma justificativa, por favor.  456 

O Sr. Alexandre Jucá:- Mônica, concordo plenamente com a sua exposição de que 457 

tem que ter essa reunião em abril. Só esclarecendo que o ciclo do Progestão se encerrou 458 

nesta última Certificação, então a gente está na iminência de um novo ciclo, mas talvez 459 

as datas não sejam as mesmas, como foi 31 de março. Então, talvez, para o ano que vem 460 

não exista essa aprovação ad referendum porque o programa não vai estar ativo nesse 461 

momento, mas, sim, a reunião deve seguir os procedimentos que estão descritos no 462 

Regimento Interno. 463 

O Sr. Presidente:- Sim, Rubel. Por favor. 464 

O Sr. Secretário Executivo:- Com licença, Presidente. Eu só gostaria de colocar 465 

aqui uma observação. Nós passamos esses relatórios, submetemos à avaliação da Câmara 466 

Técnica dos Instrumentos Institucionais da Política Estadual de Recursos Hídricos - 467 

CTINS, e a CTINS deliberou favoravelmente, o termo correto é manifestar-se, ela se 468 

manifestou favoravelmente para que fossem remetidoa ao plenário. Essa avaliação do 469 

pleno sobre relatórios de aplicação de recursos que são bastante granulares, detalhistas, 470 
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não era comum no Conselho, mas passou a ser determinada por uma decisão do pleno na 471 

35ª reunião ordinária.  472 

O Conselho naturalmente tem uma vocação para se pronunciar sobre matérias de 473 

âmbito tecnológico e científico e estratégicas administrativas, mas estratégicas para a 474 

gestão de recursos hídricos. Por isso essa dificuldade de apresentação e mesmo de análise 475 

pelo Conselho de relatórios financeiros absolutamente granulares que são detalhistas, mas 476 

que, seguindo uma determinação do pleno, foi seguida, foi obedecida esse ano.  477 

Só faço essa observação, sempre que se analisar relatórios financeiros detalhados 478 

haverá uma dificuldade com respeito ao conteúdo das cifras aí contido. Obrigado, 479 

Presidente. 480 

O Sr. Presidente:- Obrigado, Rubel. Agradeço as sugestões e nós acatamos. 481 

Realmente tivemos um problema no ano 2022, tivemos uns problemas, mas graças a Deus 482 

hoje a gente já tem um bom número de funcionários, a gente está reestruturando tudo, se 483 

Deus quiser, ainda esse ano teremos mais uma reunião e o ano que vem teremos 484 

efetivamente uma organização muito melhor. 485 

Gostaríamos ainda, dentro do item quatro, a aprovação do Relatório Anual de 486 

Certificado de Alcance das Metas no período de 2021 também, no Programa Procomitês 487 

para o Estado do Paraná. 488 

Esse recurso do Procomitês vem da ANA também pra gente dar subsídio aos 489 

Comitês de Bacia, vem cinquenta mil por Comitê de Bacia, vence agora em 2023, então 490 

são recursos que estão sendo repassados para cada Comitê, e eles têm dado um apoio 491 

significativo. Hoje nós estamos com os folders, fazendo uma série de folders para serem 492 

distribuídos nos comitês, as capacitações, as participações de todos os Encobs, nós 493 

tivemos participações efetivas e isso mostrando a função específica dos comitês no Estado 494 

do Paraná a nível nacional. Então, Alexandre, gostaria que você fizesse uma apresentação 495 

do relatório que nós fizemos para 2021 no Procomitês.  496 

O Sr. Alexandre Jucá:- Bom, pessoal, vamos falar agora do Procomitês. É o 497 

terceiro ano de implementação, referência 2021, quais são os assuntos para hoje? O que 498 

é o programa, vamos dar uma relembrada, metas e critérios de avaliação e a participação 499 

do CERH também nesse programa. Depois a gente vai falar um pouco da certificação 500 

2022 com referência a 2021 e aprovação pelo pleno do relatório. 501 

O Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias, componentes do 502 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos são por adesão voluntária dos 503 

estados e dos Comitês de Bacias, o objetivo é contribuir para a consolidação desses 504 
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colegiados como espaços efetivos na implementação da Política de Recursos Hídricos. O 505 

apoio financeiro disponibilizado pelo Governo Federal está condicionado ao 506 

cumprimento de metas previstas pactuadas e contratadas com anuência dos Conselhos 507 

Estaduais de Recursos Hídricos. 508 

Quais são as metas dos Estados? O componente 1 trata do funcionamento dos 509 

Comitês de Bacia e organização documental, componente 2 trata da capacitação, 510 

componente 3 comunicação, componente 4 Cadastro Nacional de Instâncias Colegiadas 511 

no sistema da ANA, componente 5 instrumentos de gestão de recursos hídricos, e 512 

componente 6 acompanhamento e avaliação. 513 

Comitês pactuados no Paraná: Comitê da Bacia Litorânea, Comitê da Bacia do 514 

Rio Tibagi, Comitê das Bacias dos Rios Cinza, Itararé, Paranapanema 1 e 2 - Norte 515 

Pioneiro, Comitê das Bacias do Baixo Ivaí, Paraná 1, Paraná 3, Piraponema, Bacia do Rio 516 

Jordão, Coaliar. 517 

Como se dá a avaliação? Esse aqui é um diagrama do processo de certificação, 518 

envio dos instrumentos para a certificação pela ANA, a gente vai cadastrar os 519 

representantes no CINCO e no DOC-CBH, que são duas plataformas da ANA de arquivo 520 

de informações, uma de documentos e outra do cadastro dos membros. Depois a gente 521 

passa para consolidação dessas metas... Ah, sim, juntamente a essa etapa tem o 522 

preenchimento dos formulários e certificação, então cada comitê auxilia a entidade 523 

estadual no preenchimento dos formulários, contendo todas as ações realizadas durante o 524 

ano. Essas metas são consolidadas, tem uma análise totalizando os estados e o envio do 525 

resultado preliminar da certificação, aí depois disso a gente elabora o Relatório Anual de 526 

Certificação e aprova no Conselho esse relatório. Depois disso, a ANA está liberada para 527 

fazer a verificação desse processo todo e aprovação do desembolso. Isso é o fim da 528 

Certificação.Então, a gente está nessa fase aqui de aprovação no Conselho Estadual agora. 529 

Então, o critério de avaliação e o cálculo do valor de repasse. A partir do 530 

atingimento de metas, o repasse é percentual em relação ao número de comitês presentes, 531 

no Estado oito, como o Scroccaro comentou, cinquenta mil por Comitê, esse é o aplicado 532 

aqui para o Estado do Paraná. 533 

Então, em relação à Certificação 2022/2021, já foi feito o arquivo das 534 

documentações no DOC-CBH, o cadastro dos membros no CINCO da ANA, 535 

preenchimento dos formulários e certificação e apresentação do Relatório no Conselho 536 

Estadual se dá agora aos membros para deliberação.  537 



Ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no dia 24 de outubro de 

2022.                                                                                                                                                                17 

 

Esse aqui é o quadro resumo da Certificação 2022 por Comitê de Bacia em cada 538 

meta, a gente vê que tem dois pontos insatisfatórios e alguns pontos de atenção de 539 

melhoria, mas o desempenho final do Relatório foi de 90%, ou seja, resultando um repasse 540 

de trezentos e sessenta mil reais. 541 

Então, o que falta para finalizar? Aprovação do pleno do Conselho Estadual de 542 

Recursos Hídricos no Relatório Anual de Certificação do Procomitês e os seus anexos, 543 

então a Planilha de aplicação de recursos e a própria deliberação do Conselho é um anexo 544 

do Relatório. 545 

Vou compartilhar aqui com vocês o resto dos documentos. Pessoal, então essa é a 546 

minuta de resolução, aprovação do Relatório Anual de Certificação de Alcance das Metas, 547 

uma minuta de resolução que a gente tem que anexar junto ao Relatório, solicitação da 548 

ANA, Anexo I. O Anexo II trata-se de uma síntese do cumprimento de metas. Eu havia 549 

comentado que tinha sido de 90%, então o repasse está estimado para ser trezentos e 550 

sessenta mil reais para todos os comitês do Paraná. Então, esse foi o atingimento de metas 551 

para cada comitê em cada componente, para oito comitês, desculpa, todos os pactuados, 552 

tem alguns comitês que não são pactuados. 553 

O Sr. Presidente:- É que tem comitês que não foi passado porque eles não estavam 554 

ainda instalados quando do lançamento do Pró-Comitê. A ANA está fazendo agora uma 555 

nova gestão, até onde a gente tem conhecimento e participado, eles vão unir o Progestão 556 

e o Procomitês num programa único, tendo em vista que os dois estão em função de 557 

fortalecimento da gestão de recursos hídricos. Então, vão fazer um programa só com 558 

algumas partes dos recursos para o Procomitês e outra parte para o órgão gestor, que é o 559 

nosso caso do IAT. Eles vão separar, não vão deixar os comitês sem recursos. 560 

Então, aí está a apresentação que o Alexandre fez. 561 

O Sr. Alexandre Jucá:- Falta só o último documento, que é o relatório de 562 

atividades do período com os recursos arrecadados do Progestão. O recurso repassado no 563 

ano, trezentos e sessenta mil, o recurso tinha já arrecadado mais os rendimentos, o total 564 

de recursos utilizados, esses oitenta e quatro reais são pagamento de PASEP e os 565 

rendimentos no período de vinte e cinco mil reais, resultando nesse um milhão cento e 566 

sessenta e quatro mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos de recursos 567 

do Procomitês. 568 

O Sr. Presidente:- Na gestão de 2021 tinha um saldo então de um milhão cento e 569 

sessenta e quatro mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos, que já em 570 
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2022 uma boa parte foi utilizada no Encob de Foz do Iguaçu, aprovado pelo Fórum 571 

Estadual de Comitês de Bacias.  572 

Então, coloco para os senhores à deliberação. Se houver alguma observação, por 573 

favor, algum esclarecimento que os senhores queiram, estamos à disposição. (Pausa). Se 574 

não tiver nenhum esclarecimento, coloca em votação a resolução da prestação de contas 575 

do Procomitês para a Agência Nacional de Água. Quem for favorável permaneça como 576 

está, por favor, quem for contra que se pronuncie. Abstenção, quem for se pronunciar pela 577 

abstenção, por favor, se pronuncie. (Pausa). Se não tiver nenhum contra nem abstenção, 578 

declaramos APROVADO, por unanimidade, o Relatório do Procomitês de 2021. 579 

Item cinco - outro assuntos. Informações sobre deliberação em curso no Conselho 580 

Estadual de Recursos Hídricos e calendário de reuniões. Por favor, Rubel. 581 

O Sr. Secretário Executivo:- Muito bem. Então, nós colocamos na página do 582 

Conselho um calendário de reuniões planejadas, todos que acessarem a página do 583 

Conselho vão poder visualizar esse calendário e vão verificar que nós temos diversas 584 

reuniões já programadas, são planejadas, algumas já ocorreram como a reunião do dia 03 585 

e do dia 17, uma será convocada ainda hoje ou amanhã para o dia 31, e nós temos reuniões 586 

para os dias 14 e 28 de novembro e uma reunião para o dia 12 de dezembro. Elas são 587 

planejadas porque dependem das circunstâncias de progressão dos debates e pode ser 588 

alterada a data eventualmente, mas podem ser estendidas também essas deliberações ou 589 

reduzidas, caso haja uma convergência entorno dos temas. Essas reuniões tratam de temas 590 

que são perfeitamente compatíveis com a missão principal desse Conselho, que é decidir 591 

sobre assuntos de gestão estratégica de recursos hídricos e sobre assuntos que são 592 

relativos a normativas técnico-científicas. 593 

Nós temos a CTINS, que é presidida pelo Engenheiro Tiago Bacovis, do IAT, e 594 

eu gostaria que o Thiago pudesse apresentar rapidamente, em poucas palavras, de forma 595 

sucinta, mas que é importante que todos saibam como está a evolução do trabalho dessa 596 

Câmara, por exemplo, qual é o assunto que está sendo tratado nesse momento. Por favor, 597 

Tiago. 598 

O Sr. Tiago Bacovis (IAT):- Bom dia a todos e a todas. Bom, eu fui designado 599 

como coordenador da Câmara Técnica desse Conselho e o principal assunto é a proposta 600 

de resolução sobre reuso de água no Estado do Paraná. Então, a importância do reuso de 601 

água do Estado vem ao encontro da questão da preservação da água potável, economia de 602 

recursos renováveis, como água e energia elétrica, a questão de poluição no meio 603 

ambiente, a segurança hídrica, conforme Plano Nacional de Segurança Hídrica publicado 604 
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em 2019, o uso racional e consciente da água, as questões do novo marco do saneamento 605 

básico de 2020 e o atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em 606 

especial cinco ODS. O ODS 6 - água potável e saneamento, ODS 9 - indústria, inovação 607 

e infraestrutura, ODS 11 - cidades e comunidades sustentáveis, ODS 12 - consumo e 608 

produção responsáveis, e ODS 13 - ação contra a mudança global do clima.  609 

Até o momento então foram realizadas duas reuniões dentro da Câmara Técnica 610 

para discussão dessa proposta e essa proposta contempla o reuso para fins urbanos, para 611 

fins agrícolas e florestais, para fins ambientais e para fins industriais. E diante das duas 612 

reuniões até o momento realizadas, temos também previstas mais duas reuniões para a 613 

discussão e deliberação final sobre esse assunto. 614 

Bom, de forma resumida, seria isso que a Câmara Técnica tem trabalhado. 615 

Obrigado. 616 

O Sr. Presidente:- Obrigado, Tiago. Eu gostaria só de esclarecer aos membros do 617 

Conselho que esse trabalho foi um trabalho exaustivo, feito com várias demandas, dois 618 

anos que nós estamos trabalhando, participaram a Universidade Federal do Paraná, a 619 

Universidade Católica - PUC, a Universidade Estadual de Maringá, representantes de 620 

universidades do Estado do Paraná, a FIEP, a FAEP, as instituições, o IAT, a Sedest, 621 

Sanepar, Secretaria da Agricultura, participando efetivamente na configuração dessa 622 

resolução. 623 

É muito importante isso que a gente está discutindo com muito carinho na Câmara 624 

Técnica para trazer aos senhores essa resolução bem detalhada e com uma justificativa 625 

suficiente para que seja aprovada. Nós no Estado do Paraná somos o estado que nós temos 626 

uma precipitação bem distribuída, tanto que nós somos completamente diferentes de 627 

todos os Estados, onde o principal uso é de abastecimento público, segundo industrial, 628 

onde em vários outros estados a irrigação é um dos usos primordiais. Nós não tínhamos 629 

dificuldades com crises hídricas no Estado do Paraná e felizmente já estamos passando 630 

por isso, passamos por uma crise hídrica severa aqui no Estado do Paraná e, além disso, 631 

junto com uma pandemia e uma guerra que se tramou. Então, suprima-se essas 632 

dificuldades graças a um decreto do Governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, 633 

junto com o Secretário da época, Márcio Nunes, onde a gente fez várias reuniões de sala 634 

de crise, junto com o Governo Federal, a sala de crise da Bacia do Paranapanema, sala de 635 

crise da Bacia do Paraná, onde a gente participou efetivamente com reuniões constantes 636 

e sala de crise também aqui na Bacia do Estado do Paraná, onde a gente passou, claro que 637 
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tivemos algumas dificuldades, porém todas foram vencidas com tranquilidade, com uma 638 

normalização bem legal. 639 

Então, essa resolução vem para dar uma clareada e mostrar que nós queremos 640 

regularizar o uso racional da água e o reuso da água no Estado do Paraná. Claro que nós 641 

já consultamos que tem essas resoluções em outros estados e estamos aprimorando. 642 

Então, eu quero parabenizar a todos que colaboraram e a todos que hoje estão ainda 643 

colaborando. E a Câmara Técnica, embora tenha sete membros, é uma Câmara Técnica 644 

que está aberta a sugestões para que possamos ter uma tranquilidade quando a gente for 645 

apresentar para os senhores. Eu fiz um levantamento aqui, tem mais de vinte pessoas 646 

trabalhando nessa resolução para que, juntos na Câmara Técnica, colaborando, inclusive 647 

as indústrias junto conosco, a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura, todos 648 

somando esforços para que a gente tenha uma resolução confiável.  649 

Passo agora à Tribuna Livre. O Secretário assume agora a Presidência e se tiver 650 

alguma... Não tem? Se tiver alguém que queira se inscrever para a Tribuna Livre, por 651 

favor, está com a palavra. (Pausa). 652 

O Sr. Everton Luiz da Costa Souza:- Eu quero então. Vou usar a Tribuna Livre. 653 

Pessoal, só valorizar muito, eu fiz isso já na abertura, mas acho que nunca é demais 654 

fazer com que... O Hermam está se inscrevendo? Tá, já passo para você então. Mas eu 655 

acho que a gente pedir que vocês, no campo de decisão que vocês têm, no entorno de 656 

vocês, seja no setor produtivo, seja na academia, seja na sociedade civil, nas 657 

representações da sociedade civil, seja você que é funcionário público estadual, 658 

municipal, que nós todos façamos um grande esforço de conscientização com relação à 659 

representatividade das instituições no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica. E eu 660 

falo isso por quê? Eu falo isso porque naquele ambiente que eu me referi há pouco, num 661 

ambiente de competitividade pelas águas, num ambiente de crise hídrica que nós podemos 662 

voltar a viver, num ambiente de estabelecimento de áreas críticas, que o Tiago Bacovis, 663 

a Gláucia e a Natasha, esse pessoal da outorga tem trabalhado tão fortemente, é que 664 

impacta no trabalho do Júlio Gonchoroski, lá da Sanepar, que é o Diretor de Meio 665 

Ambiente da Sanepar que está conosco também, as decisões são tomadas dentro do 666 

Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, seja o estabelecimento, a aprovação dos 667 

enquadramento dos corpos d'água, é possível revisões até desse enquadramento, os 668 

critérios de outorga, os critérios de outorga são estabelecidos lá dentro dos Comitês de 669 

Bacia Hidrográfica. E eu queria aqui enaltecer esse trabalho, valorizar esse trabalho, nós 670 

aqui no Conselho, não existe uma questão hierárquica em relação aos Comitês de Bacia, 671 
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no entanto, existe uma relação institucional, existe uma relação entre os integrantes do 672 

Conselho também com os comitês. Eu vejo aí a Andreia lá de Ponta Grossa está conosco, 673 

é uma ex-Presidente do Comitê do Tibagi, e você entende, né Andreia, a importância 674 

dessa conexão, tem que haver entre os membros do Conselho e os membros dos Comitês 675 

de Bacia Hidrográfica que nós temos no Estado do Paraná. É muito importante que vocês 676 

participem ativamente, que vocês fomentem as participações, inclusive dos municípios. 677 

Quem tiver contato com os secretários municipais, com prefeitos municipais que, em 678 

última análise, são os responsáveis pelo uso e ocupação do solo, estamos vivendo um 679 

momento importante da participação dos municípios na nossa gestão de águas, e isso tem 680 

que ser fomentado por todos vocês. Então, agradecer mais uma vez esse trabalho 681 

voluntário que vocês fazem, mas que é de muitíssima responsabilidade. 682 

Então, eu vou aproveitar e passar a palavra para o Hermam, que fez um sinal de 683 

negativo lá que eu não entendi. Você não estava ouvindo, Hermam? 684 

O Sr. Conselheiro Hermam Vargas Silva:- Estava ouvindo, mas deu uma travada 685 

em vocês aí. 686 

O Sr. Everton Luiz da Costa Souza:- Ah, desculpa então. A palavra está com você, 687 

Hermam. 688 

O Sr. Conselheiro Hermam Vargas Silva:- Obrigado. Bom dia a todo mundo. Eu 689 

precisava falar para o Scroccaro lembrar de mim, Everton puxe a orelha do Scroccaro aí. 690 

Mas a ABAS agradece bastante essa representação do setor de águas que estão 691 

subterrâneas. E eu quero frisar bem esse ‘que’, porque a água é um ciclo. Então, nós não 692 

podemos separar a água que está na atmosfera, da água que está na superfície, da água 693 

que está no subsolo, e as águas subterrâneas são recursos muitas vezes esquecidos. Você 694 

citou crise hídrica, competitividade, se não houvesse um estado rico em águas 695 

subterrâneas como o nosso, nós estaríamos pior, a nossa crise não foi maior por causa das 696 

águas subterrâneas. Então, defender esse uso planejado das águas subterrâneas, auxiliar 697 

bastante o IAT, o pessoal da Natasha, a outorga, lógico, nesse assunto, uma vez que até a 698 

ONU falou que esse ano é o ano de fazer o invisível visível. Ou seja, é um ano de nós não 699 

só olharmos para o recurso superficial, mas olharmos para o nosso recurso subterrâneo e 700 

para as águas que estão na atmosfera. Chamar atenção para a gravidade da falta de estudos 701 

básicos nos comitês. Enquanto ABAS nós somos até chato, já veio a ABAS, veio o 702 

Hermam, vai falar de água subterrânea! Mas nós temos que falar de água subterrânea, 703 

porque ela não é levada em consideração, lógico, é o treinamento para outras classes de 704 

engenheiros, mas nós temos que abrir esse espaço a fórceps. Lógico que aqui no Comitê 705 
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não é esse o caso, todos nós sabemos que existe um ciclo e ele tem que ser estudado como 706 

um ciclo. 707 

Então, mais uma vez, o nosso agradecimento à participação e o Conselho pode 708 

contar conosco em todas as discussões, em todos os trabalhos. Muito obrigado.  709 

O Sr. Everton Luiz da Costa Souza:- Obrigado, Hermam. É um processo 710 

evolutivo, né Hermam, e acho que é um grande desafio da ciência mesmo, da ciência, da 711 

hidrologia superficial, da hidrogeologia. Essa conexão entre água subterrânea e água 712 

superficial no âmbito da bacia hidrográfica é um desafio mundial. Não é simples, não é 713 

trivial. Exige a instalação de rede de monitoramento, exige estudos e você falou bem, o 714 

Paraná é rico em águas subterrâneas, mas até bem pouco tempo atrás a gente se 715 

considerava também muito rico em água superficiais e, no entanto, vivemos aí grandes 716 

conflitos. Portanto, serve como lição também para as águas subterrâneas, que nós 717 

tenhamos o uso racional, que nós façamos os estudos devidos. Eu tenho um desafio 718 

comigo mesmo, a minha formação é geólogo, a maioria de vocês sabem, eu tenho um 719 

compromisso até por conta da posição que ocupo hoje de tentar trazer para o ambiente de 720 

decisão das águas subterrâneas o maior número de informações possíveis, para dar 721 

segurança para o Hermam, que é professor, para dar segurança para o consultor na área 722 

de hidrogeologia, para dar também esse entendimento, nós temos que buscar esse 723 

entendimento do funcionamento que até, é claro que existe a contribuição da água 724 

subterrânea para as águas superficiais, mas até que ponto isso acontece, com que limitação 725 

que nós podemos inclusive usar as águas subterrâneas no âmbito da bacia hidrográfica. 726 

Você está coberto de razão, e o desafio técnico-científico permanece e acho que 727 

os primeiros passos que nós tem que tomar é a criação da nossa rede de monitoramento, 728 

que nós vamos tentar viabilizar via recursos do Banco Mundial, através do Inove, que é 729 

um programa de evolução de transformação digital do nosso Estado, da nossa gestão e 730 

que são recursos da ordem de vinte e cinco milhões de dólares, e uma parte significativa 731 

nós vamos usar para ampliar o nosso conhecimento em água subterrânea, para que a gente 732 

possa fazer o que o Paranapanema já está fazendo também. Viram como foi bom mudar 733 

o presidente do Paranapanema? (Risos). Saiu um cara que não gostava de água 734 

subterrânea e agora chegou o Scroccaro que está lá com uma Câmara Técnica já de 735 

integração entre água superficial e água subterrânea, e o Paranapanema tem tido um papel 736 

importante como comitê federal, das decisões que são tomadas lá serem irradiadas para 737 

os demais comitês do Estado do Paraná. Tá bom, gente! 738 
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Mais alguém inscrito aí? Diante do silêncio do plenário, podemos dar por 739 

encerrada a nossa reunião, agradecer todas as decisões que foram tomadas, as aprovações, 740 

e fazer um convite especial para vocês também, eu vou fazer até um testemunho aqui. Eu 741 

nasci dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dentro do órgão que ela... (falha 742 

de conexão). Espero que ninguém tenha saído, achando que a reunião tinha acabado, 743 

porque eu tenho um recado importante para dar aqui. Eu estava falando que eu tinha 744 

nascido profissionalmente na gestão de recursos hídricos, dentro do Conselho Estadual, 745 

depois tive a oportunidade de participar do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e 746 

confesso para vocês que sempre fui muito defensor de uma visão purista em relação à 747 

gestão das águas.  748 

Essa transformação administrativa que foi feita na nossa gestão, a partir de 2019, 749 

e o sucesso que nós tivermos nessa gestão integrada... (falha na conexão). Vocês estão 750 

me ouvindo bem? Alguém faz um sinal de positivo para mim? Caiu de novo? A nossa 751 

internet está muito ruim, gente! Alguém conseguiu entrar pelo celular? 752 


