
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

9ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 18 fevereiro de 2020 

Horário Previsto 09h15min Início 09h25min 

Pauta:  Confirmar a implementação do monitoramento mensal da água pela 

SANEPAR e SESA. 

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

Participantes: Ellery Regina Garbelini, MPPR;  José Carlos Salgado, IAP; Yumie Murakami, SESA; 

Ricardo Moraes Witzel, MPPR; José Luiz Nishihara Pinto, SESA; Merari Souza, SESA; 

Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Rebert Skalisc, Sanepar; Gefferson Freitas, 

SESA; Alexandre Fernandes de Mattos, SESA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

José Luiz Iniciou a reunião, realizando uma introdução ao trabalho em andamento desenvolvido 

pelo grupo. 

Ricardo Apresentou um panorama ao grupo referente a metodologia que o grupo pretende 

desenvolver para identificação de pontos de interesse para identificação da cadeia do 

agrotóxico, sendo definido como área piloto para estudo a bacia existente no 

município de Toledo, e que atualmente o grupo está definindo uma linha de ação, 

tendo por base a intensificação do monitoramento da água na bacia, necessitando se 

passar a ser realizada mensalmente, pela SESA e SANEPAR. 

Carlos Afirmou que o plano de amostragem da Sanepar é realizado com base nos dados do 

SIAGRO. 

José Luiz Posicionou que na área definida como piloto (Toledo) seria importante a realização de 

amostras mensais. 

Ricardo Posicionou que tendo uma metodologia definida de trabalho pode ser convidado o Dr. 

Giovani/MP para viabilizar apoio do GAEMA (Toledo/Cascavel/Foz do Iguaçu). 

Apresentou ainda o mapeamento as propriedades que realizaram aquisição de 

agrotóxicos no mês de agosto 2019, no município de Toledo, na bacia definida como 

área piloto. 

Yumie Destacou que a primeira etapa a ser realizada é o monitoramento da água. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou se o monitoramento da água é suficiente para definição dos próximos 

passos. 

José Luiz Informou que na área piloto seria importante ter maior quantidade de 

coletas/amostras, para melhor compreender a bacia. 

Ellery Posicionou que perante o Ministério Público se faz necessário a constatação de 

problemas factuais para motivar legalmente possíveis ações decorrentes. 

Merari Questionou se para vincular o receituário a propriedade não poderia se utilizar o 

cadastro NIRF. 
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Ricardo  Posicionou que o arrendamento de propriedades pode ser um fator de dificuldade 

para correlacionar as informações. 

Cap. 

Nascimento 

Posicionou que há 2 passos subsequentes a serem ajustados/definidos: a forma de 

monitoramento da água na bacia piloto e a forma de correlacionar receituário 

agronômico e a propriedade. 

Ricardo Sugeriu inicialmente o contato com os proprietários da bacia, orientando o correto 

preenchimento de dados para o receituário agronômico, e que pode ser viabilizado 

através do sindicato  e com a presença do Promotor. 

José Luiz Posicionou que é possível a realização de amostras mensais de água da bacia pela 

SESA. 

Rebert Repassou que é interessante ser formalizado demanda a SANEPAR para 

implementação do monitoramento mensal na bacia. 

Ricardo Apontou que nesta etapa do projeto piloto necessita de apenas 1 ponto de amostra 

de água superficial da bacia do rio Toledo, a ser monitorado mensalmente. 

Cap. 

Nascimento 

Apresentou o site da defesa civil e a localização dos documentos referente ao Comitê, 

calendário de reuniões e Atas. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h40min. 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

▪ A Defesa Civil por meio do Cap. Nascimento vai Oficiar através da CE P2R2 a SANEPAR, 

solicitando o monitoramento mensal da água da bacia do rio Toledo (área piloto); 

▪ A SESA na pessoa do Sr José Luiz irá ajustar internamente a Secretaria o monitoramento mensal 

da água na área piloto; 

▪ O MP, SESA e SANEPAR, por meio do Sr Ricardo, Sra Yumie e Sr Rebert, ficaram como 

responsáveis por estruturar o projeto para ser apresentado ao Dr Giovani/MP. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

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

▪ Projeto piloto; 

▪ 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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