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 ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  1 

DO PARANÁ 3. 2 

 

Em cinco de agosto de 2014, às nove horas e trinta minutos, na sala de 3 

reuniões do Instituto Ambiental do Paraná, reuniram-se os integrantes do 4 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, para a 16ª reunião, presentes Fábio 5 

Augusto Gallassini (ÁGUASPARANÁ) Gilmar Jeferson Paludo (SEMA), 6 

Robert Gordon Hickson (ÁGUASPARANÁ), Fabiana Kaninoski Portolan 7 

(LAR), Luiz Suzuke (ITAIPU); Armin Feiden (UNIOESTE) Aldi Feiden 8 

(UNIOESTE), Eloir Sebastião Pape (SEAB); Tânia Maria Iakovacz Lagemam 9 

(PREFEITURA DE TOLEDO), Adalberto Talesca Barbosa (EMATER), 10 

Fabio Leal Oliveira ( SANEPAR), Roseleia Martini (SAAE), Nelson Natalino 11 

Paludo (SINDICATO RURAL - FAEP), Vivente de Paulo Fernandes Valério 12 

(CERVEJARIA COLÔNIA), Norberto José Mans (APS/AMS), José Uebi 13 

Maluf (SINDICARNE), Rafael Gonzalez (FPTI), Paulo Sérgio Rotta (ABAS), 14 

Marcos José Alves (PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO 15 

RONDON), Adriana Borges Offmann (BRF), Eduardo D. Siloto 16 

(AGRICOLA HORIZONTE), Sigmar Herpich (HORIZONTE AMIDOS), 17 

Alcir Bombassaro (PREFEITURA DE MEDIANEIRA) Edielly Santiago 18 

Zortéa (ÁGUASPARANÁ), Evelin Maria Muller (SEMA).  para discutirem a 19 

seguinte pauta: 1. Eleição dos novos Presidente e Vice do Comitê Paraná 3, 20 

para mandato até 1º de março de 2017; 2. Aprovação da ata da última reunião; 21 

3. Apresentação do Relatório Final Consolidado das Consultas Públicas - 22 

Professor Dr. Armin Feiden da Unioeste; 4. Aprovação final do Plano da 23 

Bacia Hidrográfica Paraná 3 com todas alterações; 5. Definição de data, 24 

horário e local para realização de Consulta Pública de apresentação das 25 

proposições feitas pela sociedade e incorporadas ao Plano; 6. Criação da 26 

Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso da Água – CTCOB.  Iniciada a 27 

reunião, o presidente José Maluf agradeceu a presença de todos os presentes. 28 

Robert informou que substitui Fábio Gallassini, secretário executivo, que está 29 

em ferias. Maluf propos alteração da ordem dos assuntos da pauta, deixando a 30 

eleição para o final da reunião, começando pela aprovação da ata anterior, 31 

aprovada a ata. Em seguida o presidente passou a palavra para o professor 32 

Armin Feiden que explicou sobre alterações do Plano de Bacia Hidrográfica, 33 

onde fora reincerido o tema “educação não formal”; incluído o tema 34 

“mobilização social” resultado das consultas públicas e consultas no site do 35 
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Instituto das águas. Apresentou a sintese das contribuições que catalogou 36 

mediante tabelas, indicando autor, local e resultado pretendido, consistindo em 37 

45 grupos. Sugeriu a análise desta tabela para definir qual deve ser priorizado. 38 

Conforme orientação estabelecida em discussão pelos conselheiros presentes, 39 

objetiva-se apoiar campanhas e demandas específicas relacionadas aos temas 40 

relacionados a atividades licenciadas, que contam com legislação e programas 41 

governamentais próprios, sem ater-se a analise específica. Quanto a drenagem 42 

urbana e plano de saneamento básico, problema levantado nas consultas, os 43 

conselheiros entenderam que não se trata de atribuição específica do comitê, 44 

mas que pode atender demandas pontuais cuja urgência assim definir; Maluf 45 

interveio recomendando que estas contribuições fossem analisadas pela 46 

CTPLAN, em reunião específica para este fim, devido à extensão dos temas 47 

abordados. A sugestão dos conselheiros é de consolidar as contribuições, para 48 

validação e integrar o plano de bacia hidrográfica. Marcada a reunião da 49 

CTPLAN dia 13 de agosto na sala de reuniões do IAP, as 9 horas. Encerrada a 50 

explanação do professor Armin Feiden, Maluf passou para a eleição da nova 51 

presidência do comitê. Robert leu o edital de convocação da eleição. O 52 

quorum é suficiente para eleição, de 31 votantes, compareceram 17, maioria 53 

absoluta, proposto o voto aberto por aclamação. Não havendo oposição, foram 54 

apresentados os candidatos, Fábio Leal Olivera (SANEPAR) como presidente 55 

e Luiz Suzuke (Itaipu) como vice presidente. Ambos se apresentaram como 56 

candidatos e falaram suas considerações sobre o comitê e o plano de bacia, 57 

comprometendo-se em conduzir o trabalho de forma a integrar as ações com 58 

os municípios formando um conjunto coeso e eficiente com a finalidade de 59 

realizar concretamente as propostas do comitê. Por unanimidade foram eleitos 60 

os candidatos. Estes, agradeceram a confiança dos conselheiros, em especial 61 

ao Maluf, por ter conduzido até aqui. Em seguida, houve a transmissão do 62 

cargo, e Fábio Leal assumiu a condução da reunião. Os itens 4 e 5 da pauta 63 

ficam prejudicados, pois dependem da reunião do CTPLAN. De pronto 64 

passou-se para a criação da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso da Água – 65 

CTCOB. Ficam nomeados os integrantes desta câmara as seguintes entidades: 66 

– Setor do Poder Público (Instituto Ambiental do Paraná – IAP e Secretaria de 67 

Meio Ambiente do Municipio de Toledo), Setor de Usuários (Companhia de 68 

Saneamento do Paraná – SANEPAR e FRIMESA), Setor Sociedade Civil 69 

(Associação Brasileira de Águas Subterrândeas - ABAS e Universidade 70 

Estadual do Oeste do Paraná), e sua reunião já foi agendada para o dia 19 de 71 
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agosto, na sala de reuniões do IAP, as 9 horas e 30 minutos. Colocado em 72 

votação, aprovada por aclamação. Luiz Suzuke sugeriu um workshop para 73 

estudar outras experiencias e determinar uma linha de ação para o Comitê. 74 

Vencida a pauta, o presidente terminou a reunião, agradecendo a presença de 75 

todos os conselheiros presentes. O secretário ad hoc Gilmar Jeferson Paludo, 76 

com colaboração da Srta. Evelin Maria Müller, lavrou a presente ata.  77 


