
ATA DA 1ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DA BACIA DO 

BAIXO IVAÍ E PARANÁ 1 

 

Aos 09 dias de setembro de 2014, no Instituto das Águas do Paraná em Paranavaí, reuni-se os 1 

membros da Câmara Técnica para Acompanhamento da Elaboração do Plano de Bacia do 2 

Baixo Ivaí e Paraná 1- CTPLAN). Após abertura pelo Sr. Beijamin do AGUASPARANÁ, o 3 

presidente Arnaldo Rech solicitou que o Engº Ivo Heisler Junior, do AGUASPARANÁ, fizesse 4 

exposição sobre a finalidade da Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano da Bacia do 5 

Baixo Ivaí e do Paraná 1. O Engº Ivo Heilser explanou a finalidade de acompanhamento e 6 

encaminhamento após debates do plano em suas diversas partes para aprovação do Comitê 7 

de Bacia. O Presidente, Engº Arnaldo Rech, solicitou em seguida que a representante do 8 

Consórcio encarregado de fazer o Plano de Bacia, Engª Candice fizesse explanação sobre o 9 

plano de trabalho, que já havia sido apresentado na reunião do Comitê. Após explanou que o 10 

consórcio estava planejando a utilização de um questionário a ser entregue aos prefeitos da 11 

região englobada pelo Plano de Bacia do Baixo Ivaí e Paraná 1. O Engº Ivanir apresentou a 12 

proposta inicial do questionário, para o diagnóstico da situação dos recursos hídricos nos 13 

municípios. A finalidade seria que para o Diagnóstico seriam recolhidas as respostas dos 14 

questionários pelo Consórcio, e que após o tratamento por geoprocessamento das 15 

informações serviria para o embasamento do plano de bacia. Foram apresentadas ainda três 16 

cartas da Bacia, com as divisões em sub-bacias, sendo escolhida a terceira, com pequenas 17 

modificações para embasar o estudo de cenarização. Houve uma discussão sobre o processo 18 

de participação da população, sendo esclarecido que a Consulta Pública seria aplicada após a 19 

finalização do plano, com aprovação da CTPLAN. Foram ainda esclarecidas dúvidas dos 20 

participantes sobre a abrangência do Plano de Bacia, e sobre o Pagamento por Serviços 21 

Ambientais e matas ciliares. Os questionários abrangem 53 municípios, sendo que sete não são 22 

concessão da Sanepar, conforme o Engº Rech. Encerrados os trabalhos ficou marcada para o 23 

próximo dia 18 de novembro próximo a nova reunião da CTPLAN, no mesmo local - 24 

AGUASPARANÁ de Paranavaí e no mesmo horário- 14:00 horas. 25 

 26 

ARNALDO RECH 27 

Coordenador da CTPLAN 28 


