
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

11ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 23 fevereiro de 2021 

Horário Previsto 09h00min Início 09h05min 

Pauta:  Projeto piloto; 

 Deliberações da 10ª Reunião e 2ª Reunião Extraordinária. 

Participantes: Ten. Joyce Andressa de Oliveira, 1º Sgt Hederson Liiber, 2º Sgt. Rogério Marcos de 

Souza Hammes - CEDEC;   

Márcia Procopiuk, Yumie Murakami - SESA; 

Ellery Regina Garbelini, Ricardo Moraes Witzel - MPPR;  

Paulo Brandão - ADAPAR. 

Ester Amélia Assis Mendes,  Arnaldo Giovani Rech, Rebert Skalisz,  Raul Roberto 

Marcon, - SANEPAR 

Luiz Antônio Lopes, SANEPAR 

José Luiz Nishihara 

José Carlos Salgado, IAT 

3 º Sgt. Nilson Nascimento CB Cascavel 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Iniciou a reunião discorrendo sobre a Pauta:  Projeto piloto (Toledo) e deliberações 

das últimas reuniões (ordinária e extraordinária). 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Confirmou o contato com o COMPDEC de Toledo, porém não pode participar da 

reunião, inclusive será repassada demandas da reunião, caso necessário. 

Ester 

SANEPAR 

Informou que conseguiu acessar o e-protocolo contendo solicitação da Promotoria, 

deu ênfase a importância do Projeto, e se coloca à disposição. Relatou que a SANEPAR 

tem um Plano de Segurança da Água. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Relatou a importância do protocolado encaminhado para a SANEPAR, bem como do 

projeto piloto e da necessidade de alinhar necessidades e ações de cada órgão nos 

trabalhos. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Solicitou aos participantes quanto a manifestação do nome do projeto, sugestão dos 

participantes 

Ellery 

MPPR 

Sugeriu nome para o Projeto “ELO TOLEDO”. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Expôs quanto a importância da coleta das amostras de água e a expectativa do início 

das análises. 

Márcia 

SESA 

Informou que devido a problemas com empenho, o início das análises ficaram para a 

2ª quinzena de março. 

Ester 

SANEPAR 

Indagou sobre a necessidade da formalização de um Plano de Trabalho ou de Termo 

de Cooperação envolvendo a SANEPAR. 



Ricardo 

MPPR 

Sugeriu a própria Ester para encaminhar modelo do Termo de Cooperação para a 

CEDEC. 

Luiz Antônio 

SANEPAR 

Expôs que a bacia tem mais problemas e que a SANEPAR não tem Poder de Polícia. 

Ressalta outras condições como contaminação de açudes, até mesmo um olhar na 

mata ciliar, que poderia ser agregado aos trabalhos de forma mais ampla como na 

identificação dos potenciais poluidores. A proteção da fauna e flora do rio também é 

importante, assim como a adubação orgânica e química (NPK), que também poderia 

ser agregado ao projeto. 

Ricardo 

MPPR 

Sugere também o Plano de Cooperação ser mais amplo, buscando atender essas 

outras demandas observadas pelo Luiz Antônio. 

Ester 

SANEPAR 

Informo que em reunião em Cascavel, sugere uma agenda para alinhar essa 

ampliação, já levando uma minuta, entre o Dr. Ricardo e Sr. Luiz Antônio. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Solicitou participação da Sra. Ellery que efetuou a explanação e apresentação da 

minuta de metodologia do projeto piloto. 

Ellery 

MPPR 

Efetuou apresentação da minuta de metodologia do Projeto, com envolvimento dos 

demais membros com correções pertinentes. 

Ellery 

MPPR 

Explicou que existe a possibilidade de agregar o que for importante ao projeto, sem 

deixá-lo muito complexo, podendo assim causar desentendimento ou 

descompreensão, prejudicando os trabalhos em campo (operacionalização). 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Perguntado pela Sra. Márcia/SESA, quanto a exclusão ou não do poço 641 da coleta 

de amostras, ficou decidido pelos integrantes que não será coletado amostras do poço 

641. 

Márcia 

SESA 

Informou que a SESA pode fazer um levantamento dos sistemas alternativos coletivos 

e individuais de abastecimento de água na bacia. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Propôs deliberação da leitura da minuta, sendo necessário que cada integrante dos 

órgãos  façam os apontamentos/alterações necessárias no prazo de 20 dias. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Informou que será incluído participantes do GT no grupo do aplicativo (Insumos 

Agrícolas), conforme solicitado. 

Ellery 

MPPR 

Informou que enviará no grupo de aplicativo o arquivo com a minuta de metodologia 

do Projeto. 

Sgt Hammes 

CEDEC 
Às 10h15min encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 SANEPAR, na pessoa da Sra. Ester, repassará documentação (Cascavel) para Ellery MPPR e 

encaminhará modelo do Termo de Cooperação/Trabalho para a CEDEC, a fim de formalização; 

 MPPR, por meio do Sr. Ricardo enviará o escopo do Projeto para o Dr. Giovani que vai tratar do 

assunto das coletas e qualidade da água e envolvimento da comunidade; 

 SESA, por meio da Sra. Yumie encaminhara para a Ellery, proposta de agregar no objetivo 

específico do projeto a saúde dos trabalhadores rurais; 



 

Ten. Joyce Andressa de Oliveira  

CEDEC 

 

1º Sgt. Hederson Liiber 

CEDEC 

 

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes 

CEDEC 

 

Ellery Regina Garbelini  

MPPR 

 

Ricardo Moraes Witzel 

MPPR 

 

Yumie Murakami 

SESA 

 

 

Márcia Procopiuk 

SESA 

Ester Amélia Assis Mendes 

SANEPAR 

 

Rebert Skalisc 

 

Arnaldo Giovani Rech 

SANEPAR 

 

Raul Roberto Marcon 

SANEPAR 

 

Luís Antônio Lopes 

SANEPAR 

 

Paulo Brandão 

ADAPAR 

 

José Carlos Salgado 

IAT 

3º Sgt. Nilson Nascimento 

CORPDEC 4º GB CASCAVEL  

 

 

 

 

 

José Luiz Nishihara 

SESA

                              SANEPAR 

 TODOS, leitura por cada integrante para apontamentos/alterações/melhorias no projeto, no 

prazo de 20 dias. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

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

na 2ª quinzena de março); 

 Projeto piloto (leitura da minuta com as devidas observações/correções/sugestões realizadas 

pelos demais órgãos do GT); 

 Apresentar/confirmar a formalização dos trabalhos (SANEPAR – CEDEC). 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 22/06/2021 – conforme Calendário de Reuniões para 2021. 

Horário:  a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  a confirmar 


