
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

12ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 22 junho de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 09h30min 

Pauta:  Projeto piloto; 

 Deliberações da 11ª 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). 

Participantes: Maj. Murilo Cezar Nascimento e 2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes - CEDEC;   

Márcia Procopiuk,  Alana Flemming , Yumie Murakami - SESA; 

Ellery Regina Garbelini, Ricardo Moraes Witzel - MPPR;  

José Carlos Salgado, IAT 

Luiz Angelo Pasqualin, ADAPAR; 

Ricardo Santos da Silva, IAT; 

Maicon Stuani, Secretario Desenv. Amb. e Saneamento de Toledo; 

Arthur Rodrigues de Almeida, COMPDEC Toledo 

Taciana Rita Kurek Bitencourt, IAT/ERCAS 

Adir Aiton Parizotto, IAT/ERTOL 

Ana Paula S. Lima, Engenheira Civil Residente IAT/ERTOL 

Dayani Regina da Silva, IAT/ERCAS 

Tenente Felipe Alves de Catvalho, 4° CORPDEC 

Tenente Thyago Gianberardino, Corpo de Bombeiros 

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os participantes, em especial aos 

órgãos do município de Toledo. Apresentou a Pauta para reunião, sendo:  Projeto 

piloto (Toledo) e deliberações das últimas reuniões (ordinária e extraordinária). 

Destacou a importância da definição de metas na condução dos trabalhos do GT junto 

a Comissão Estadual CE-P2R2. Destacou ainda as metas definidas pelo GT Insumos 

Agrícolas para o ano de 2021, sendo: 1. Monitoramento mensal da água pela SANEPAR 

e SESA; 2. Iniciar a definição de parâmetros de dados a compor a metodologia; 3. 

Definir Metodologia para traçar um diagnóstico de problemas e posteriormente 

definir a linha de ação. 

Marcia SESA Informou que foram realizadas duas coletas no mês de abril e duas no mês de maio 

(amostras de água bruta e tratada), e que nesta data serão realizadas mais duas 

amostras. Informou que nas amostras iniciais (4) não foram detectados resíduos. 



Informou que está em tratativas para renovação do contrato para continuidade das 

coletas de amostra de água pela SESA. 

Sgt. Hammes Destacou que nas amostras iniciais não foram identificados resíduos. 

Alana Destacou que não foi definido um fluxo em relação ao envio dos resultados das 

amostras das coletas. 

Ricardo / 

MPPR 

Sugeriu que no primeiro período de seis meses fosse encaminhado relatório do 

resultado das amostras pela SESA e também o mesmo procedimento a ser adotado 

pela SANEPAR. 

Ricardo / IAT Questionou se na área em tela houve safra ou não (safrinha). 

Maicon Informou que teve safrinha, e mesmo por conta da estiagem teve que ser prolongada 

/ atrasada a colheita da soja. 

Sgt. Hammes 

 

Retomou quanto ao fluxo de envio/compartilhamento dos resultados das amostras a 

cada 6 meses, para que se obtenham dados mais completos, tanto pela SESA como 

pela SANEPAR. 

Ellery Voluntariou-se a recepcionar os resultados, e posicionou que receber um pacote com 

mais leituras pode realmente tornar mais adequada a interpretação e compreensão 

dos dados. Destacou que a necessidade de avaliação quanto à forma de divulgação 

dos dados internamente e também junto à comunidade. 

Marcia SESA Sugeriu que pode ser elaborado um relatório para encaminhar os dados das 

leituras/monitoramento (setembro), a ser enviado a Sra. Ellery. 

Sgt. Hammes Expôs o compartilhamento da minuta do projeto piloto pela Sra. Ellery para 

conhecimento dos membros do grupo com possibilidade de 

apontamentos/sugestões. 

Ellery Sugere que, em virtude do projeto ter potencial para aplicação em outras bacias 

posteriormente, o projeto seja designado como: ELO PELA ÁGUA TOLEDO. 

Sgt. Hammes Solicitou ao grupo manifestação quanto ao nome do projeto, não existindo 

discordância. 

Ricardo / 

MPPR 

Retomou que foi proposto na minuta uma forma de ação (piloto) que depende de 

posicionamento de cada órgão envolvido. 

Alana SESA Posicionou que poderia ser importante definir um prazo para devolutiva dos órgãos 

envolvidos em relação a proposta inicial. 

Ellery 

MPPR 

Efetuou apresentação da minuta de metodologia do Projeto, a partir do item 4.2 – 

vigilância sobre a aplicação de agrotóxicos, tendo como passo inicial a identificação de 

usuários (com apoio da ADAPAR). 

Pasqualin  Questionou se foi definido um raio de ação como área de estudo. 

Ricardo / 

MPPR 

Respondeu que sim, que foi definido como área de estudo toda a bacia do Rio Toledo, 

que contém aproximadamente 300 propriedades. 

Ellery Retomou a apresentação da minuta do projeto, informando que a partir da 

identificação de propriedades que, eventualmente, apresentem inconformidades - 

sendo definido um percentual em torno de 5%-, preferencialmente nos momentos de 

aplicação dos agrotóxicos, tais propriedades sejam avaliadas de forma conjunta, entre 

os técnicos da ADAPAR, do IAT e da Defesa Civil Municipal.  



Yummie Propôs inserir, compondo a visita/vistoria, técnicos da vigilância em saúde municipal. 

Solicitou ainda a inserção no grupo do Sr. Adriano Banaki – Regional de Saúde. 

Ellery  Destacou quanto à necessidade de atenção no momento da informação pública para 

a população, a fim de evitar transtorno, bem como desencontro de informações. 

Ellery 

MPPR 

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

do Projeto. Posicionou que cada Instituição deve avaliar a minuta proposta e definir 

internamente a cada órgão, em especial: ADAPAR (Escritório Regional), Defesa Civil do 

Município (Sr. Arthur, Sr. Maicon, Sr. Aparecido), IAT (Ricardo, Adir, Ana Paula, 

Taciana, Dayani). 

Ricardo / IAT Colocou-se à disposição para compor a equipe pelo Escritório Regional de Toledo 

como ponto focal, apontando que leu a minuta inicial proposta. 

Ricardo / 

MPPR 

Posicionou que será necessário contato solicitando participação do Instituto de 

Desenvolvimento Rural - IDR. 

Maj. 

Nascimento 

Posicionou que a CEDEC encontra-se atualmente demandada com a capacitação das 

Defesas Civis Municipais, mas fará o possível para acompanhamento das demais 

reuniões  desdobradas para tratar de assuntos pontuais. 

Sgt. Hammes Retomou que o escopo do projeto foi tramitado via protocolo 17.050.580-8, bem 

como Portaria 44/2021 – GAEMA / Toledo, de 15 maio 2021, pela Promotoria do Dr. 

Giovani Ferri / Promotor de Justiça Coordenador Regional. 

Sgt. Hammes Destacou a participação fundamental da Sra. Ellery na elaboração da proposta.  

Alana Retomou solicitando esclarecimento quanto ao prazo para posicionamento das 

atribuições dos órgãos. 

Ellery Sugeriu como 30 dias, a contar desta reunião, o que foi de acordo dos demais 

participantes, até 23 de julho de 2021, para envio, à Sra. Ellery, das sugestões de 

adequação quanto as atribuições de cada órgão na operacionalização do projeto. 

Sgt. Hammes Posicionou para todos os membros/representantes para que tragam na próxima 

reunião sugestões de metas para o ano de 2022, para discussão e deliberação. 

Maj. 

Nascimento 

Agradeceu a participação do Sr. Arthur e Sr. Maicon, pelo município de Toledo, 

destacando a importância da participação destes representantes pelo município para 

operacionalização do projeto piloto. 

Sgt Hammes 

CEDEC 
Às 10h47min encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 SANEPAR, na pessoa da Sra. Ester, repassará documentação para Ellery MPPR e encaminhará 

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

 TODOS, deverão enviar até o dia 23/07/21, para Sra. Ellery,  a proposta de adequação da 

atuação do órgão no projeto piloto. 

 TODOS, deverão avaliar proposta de metas para o ano 2022 no GT. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Minuta do Projeto Piloto – confirmação da atuação dos órgãos; 



 

Maj. Murilo Cezar Nascimento 

CEDEC 

 

1º Ten. Felipe Alves de Carvalho 

4° CORPDEC 

 

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes 

CEDEC 

 

Ellery Regina Garbelini  

MPPR 

 

Ricardo Moraes Witzel 

MPPR 

 

Yumie Murakami 

SESA 

 

Márcia Procopiuk 

SESA 

 

Alana Flemming 

SESA 

 

Maicon Stuani 

Ricardo Santos da Silva  

IAT 

 

Arthur Rodrigues de Almeida  

COMPDEC Toledo 

 

Taciana Rita Kurek Bitencourt  

IAT / ERCAS 

 

Luiz Angelo Pasqualin 

ADAPAR 

 

José Carlos Salgado 

IAT 

 

Adir Aiton Parizotto  

IAT / ERTOL 

 

1° Ten. Thyago Gianberardino 

Corpo de Bombeiros 

 

 

Dayani Regina da Silva  

IAT  / ERCAS

    Sec. Des. Amb. e Saneamento de Toledo                                                 Ana Paula S. Lima,  

       Engenheira Civil Residente IAT/ERTOL 

 

 

 Metas 2022. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 26/10/2021 – conforme Calendário de Reuniões para 2021. 

Horário:  a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  a confirmar 


