
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

1ª Reunião Extraordinária do GT Insumos Agrícolas 

Data: 22 novembro de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h25min 

Pauta:  Apresentação dos dados levantados a partir da última reunião acerca dos 

Insumos Agrícolas; 

 Avaliar a continuidade do Grupo de Trabalho ou seu agrupamento a outro GT; 

 Definir Metodologia para traçar um diagnóstico de problemas e 

posteriormente definir a linha de ação. 

Participantes: Luiz Angelo Pasqualin, ADAPAR;  José Carlos Salgado, IAP; Yumie Murakami, SESA; 

Ricardo Moraes Witzel, MPPR; Sd Lorena E. Giacomozzi, CEDEC; Cap. Murilo Cezar 

Nascimento, CEDEC; José Luiz Nishimara Pinto, SESA; Marcílio Martins Araujo, 

ADAPAR; Rebert Skalisc, Sanepar. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Realizou apresentação da pauta da reunião, destacando a importância de definição 

do rumo do Grupo de Trabalho após ser debatido no grupo a partir da definição de 

uma área/município piloto, conforme deliberação anterior do grupo. 

José Luiz Apresentou o trabalho realizado pela SESA em relação ao monitoramento da água, 

sua espacialização no Estado, dinâmica das coletas, regulamentação através da 

Portaria 2914/2011 da ANVISA que versa sobre os padrões de potabilidade. 

Posicionou que o município de Cascavel possui legislação municipal referente a 

implantação da política de recursos hídricos. 

Paqualin Destacou que os resultados da presença de ativos (contaminantes) na água pode 

provocar as ações dentro de cada órgão integrante através de suas atribuições 

(expertise) 

Ricardo Posicionou em retorno ao fixado na reunião anterior que em contato com Águas 

Paraná verificou que a partir de 2009 OS PRODUTOS BANIDOS (BHC/DDT) foram 

recolhidos aqueles que foram auto declarados. 

Ricardo Apresentou o esboço inicial do trabalho que será desenvolvido no município de 

Toledo-PR por meio da Promotoria, sendo mapeadas em torno de 300 propriedades 

rurais de acordo com informações do SIGAR do IAP. 

Cap. 

Nascimento 

Destacou que diante das informações repassadas pela SESA, há de ser definido um 

município para ser o piloto e assim dar início aos desdobramentos subsequentes. 

Ricardo Posicionou que embora o município de Cascavel apresenta características 

interessantes para ser definido como piloto, a extensão da bacia é maior e pode tornar 

o desenvolvimento mais difícil. 
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CEDEC 
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Cap. 

Nascimento 

Solicitou ais demais presentes manifestação, tendo por consenso a concordância dos 

presentes de que fica definido como município piloto Toledo. Fica registrado que 

neste momento o Sr Pasqualin e Sr Marcílio haviam se ausentado. 

Ricardo Solicitou a possibilidade de ser reunido os integrantes que tenham condição, mesmo 

que sendo extra a programação do comitê, ainda este ano para que possam definir 

pontos de destaque em relação as informações 

Yumie Apontou que poderiam se reunir na SESA, dia 10, 9 horas, sito a Av Marechal Floriano 

Peixoto,  - 5° andar, definindo assim a data. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h40min. 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 Ficou definido como município de Toledo como piloto para ser desenvolvida metodologia para 

a identificação de gargalos, fixando linha de ação; 

 A SANEPAR, por meio do Sr Rebert irá verificar as gestões necessárias junto a empresa com vista 

a realizações mensais de monitoramento da água no município de Toledo a partir de janeiro 

2020; 

 A SESA, por meio do Sr José Luiz J. P. irá verificar as gestões necessárias junto ao órgão com 

vista a realizações mensais de monitoramento da água no município de Toledo a partir de 

janeiro 2020. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Confirmar a implementação do monitoramento mensal da água pela SANEPAR e SESA; 

 Iniciar a definição de parâmetros de dados a compor a metodologia. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18 de fevereiro de 2020. 

Horário: 09h15min. 

Local: CEDEC – Palácio das Araucárias, 1º andar, ala C. 

Endereço: rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba – PR. 
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