
ATA DA 2ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CINZA, ITARARÉ, 2 

PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2  3 

 CBH - NORTE PIONEIRO - CTPLAN 4 

Aos 03 dias de dezembro de 2014, ás 14h00min, na sala F do CDT-IAPAR em Londrina 5 

iniciou-se a segunda reunião da CTPLAN do Comitê Norte Pioneiro com a seguinte pauta: 6 

item 1. Leitura e Aprovação da Ata da 1ª Reunião da CTPLAN; item 2: análise e discussão e 7 

aprovação do Plano do CBH-Norte Pioneiro, o Produto 01: Caracterização Geral e 8 

Regionalização (material encaminhado aos membros anteriormente); Item 3 - Plano do CBH-9 

NORTE PIONEIRO - Produto 2: Uso e Ocupação do Solo - para discussão. Os membros 10 

presentes são: Sr. Enéas Souza Machado (AGUASPARANÁ), coordenador, Sr. Alfredo Braz 11 

da Costa Alemão (EMATER), Presidente do Comitê; Sr. Gandy Ney de Camargo 12 

(SANEPAR), Vice-presidente do Comitê, eu Ângela Maria Ricci (AGUASPARANÁ) 13 

Secretaria Executiva do Comitê, Almir Del Padre (SENGE), Sr.ª Rosa Maria Gonzaga Baccon 14 

(IAP); Convidados Antônio Everson Soares Nairnes (SANEPAR); Eduardo Preis 15 

(ENGECORPS). Com a palavra o Sr. Enéas (AGUASPARANÁ) que inicia a 2º reunião da 16 

Câmara técnica para acompanhamento do plano de Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro, 17 

esclarecendo e justificando a ausência do representante da empresa contratada ENGECORPS, 18 

na primeira reunião da CTPLAN, porque entendeu que o produto 01, caracterização geral e 19 

regionalização da bacia, seriam mais bem avaliados pelos membros da CTPLAN que 20 

conhecem melhor a região e saberiam como avaliar melhor a divisão da proposta das sub-21 

bacias, após esse esclarecimento passou-se para o item 1 da pauta: Leitura e aprovação da Ata 22 

da 1ª reunião, com as seguintes alterações, na linha sete acrescentados as palavras modificação 23 

e proposta; com algumas correções gramáticas, em votação com a aprovação da ata por 24 

unanimidade; item dois da pauta, Produto 02 - Uso e Ocupação do Solo; o Sr. Enéas 25 

(AGUASPARANÁ) passou a palavra ao o Sr. Eduardo Preis (ENGECORPS) para 26 

apresentação do Produto 01 com as sugestões de modificação na divisão da proposta da sub-27 

bacia e os questionamentos levantados pelos membros na primeira reunião da CTPLAN sobre 28 

as alterações sugeridas e como iriam interferir na análise do Plano.  O Sr. Eduardo 29 

(ENGECORPS) após explanação do Produto 01 informa que a divisão proposta pela 30 

CâmaraTécnica para mais três recortes, totalizando nove AEGS foi muito bem elaborada pela 31 

CTPLAN e a empresa ENGECORPS em análise as sugestões do produto informou que 32 

realmente existe uma diferença tanto nos aspectos climáticos, geológicos, geomorfológicos e 33 

altimétricos entre o sul e o norte na UGRHI, influenciando nas dimensões urbanas e as 34 

atividades econômicas dentro da unidade. A nova proposta será inserida nas etapas seguintes 35 

do plano, com recorte territorial para balanços hídricos e definições de propostas para nove 36 

UGRHI’s no Norte Pioneiro: Bacia Paranapanema 1 e 2, Itararé 1, Itararé 2, Cinzas 01 (Alto 37 

Vale-leste), Cinzas 02 (alto vale-oeste), Cinzas 03 (baixo vale leste), Cinzas 4 (baixo vale 38 

oeste) e cinzas 05 (na Foz), em votação, com aprovação de todos os membros. Na sequência 39 

Sr. Eduardo (ENGECORPS) apresenta o produto 02 - uso e ocupação do solo - com descrição 40 

do mapeamento de classe Nível I e Nível II, pag. 09 do Produto, e o método utilizado nesse 41 

estudo foi através do sensor REIS (RapdEye Earth - Imaging Sistem) fornecidas pelo 42 



AGUASPARANÁ através do convenio como o Ministério do Meio Ambiente. Após relatoria, 43 

abriu-se para discussão, Sr. Gandy (SANEPAR) informa que existem alguns ajustes a serem 44 

propostos pela SANEPAR com relação ao Produto 02 e solicita um prazo para 45 

encaminhamento até dia 15 de dezembro do corrente ano para o Sr. Enéas 46 

(AGUASPARANÁ), que se compromete encaminhar a ENGECORPS para análise e revisões 47 

e na sequência será encaminhado aos membros da CTPLAN, em votação, com a concordância 48 

de todos os membros, foi aprovado por unanimidade. O Sr. Enéas propõe a data do dia 18 de 49 

março para a Reunião Ordinária do comitê da Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro, com a 50 

possibilidade de reunião da CTPLAN no dia anterior no período da tarde, em votação, 51 

aprovada por unanimidade. Nada mais a relatar, O Sr. Enéas encerrando a reunião, 52 

agradecendo a presença de todos. 53 

Sr. ENÉAS SOUZA MACHADO  54 

COORDENADOR DA CTPLAN - CBH - Norte Pioneiro. 55 


