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ATA DA 22ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DA  BACIA HIDROGRÁFICA 2 

PARANÁ 3. 3 

Aos 26 dias do mês de outubro de 2016, às 09h:30min teve início a 22ª 4 

reunião da CTPLAN. Presentes na reunião: Robert Gordon Hickson 5 

(AGUASPARANÁ), Adalberto Telesca Barbosa (EMATER), Claudiane 6 

Moretti (Cooperativa Agroindustrial LAR), Fabiana C. A. Schutz 7 

(UTFPR), Enéas Souza Machado (AGUASPARANÁ), Olga Polatti 8 

(AGUASPARANÁ), Camila de Carvalho Almeida (COBRAPE), Fabio 9 

Leal Oliveira (SANEPAR), Nicolas Lopardo (SANEPAR), Maria Glória 10 

Genari Pozzobon (IAP), Fabio Gallassini (AGUASPARANÁ).  O 11 

coordenador Fabio Gallassini (AGUASPARANÁ) abriu a reunião 12 

agradecendo a presença de todos e imediatamente passou a palavra para a 13 

Engª Camila de Carvalho Almeida (COBRAPE) que deu início à 14 

apresentação das revisões inseridas no produto 07, que haviam sido 15 

propostas na reunião anterior. Informou sobre as alterações quanto aos 16 

efluentes domésticos dos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Helena e 17 

indicou que o modelo proposto indicou a solução que consta no relatório, 18 

mas que a concessionária poderá propor novos sistemas, desde que 19 

atendam ao enquadramento. Camila (COBRAPE) salientou que foi 20 

complicado fazer a proposta para o enquadramento em função das 21 

características próprias dos vários municípios e por não existirem 22 

informações suficientes ou trabalhos nesta área e desta forma solicitou uma 23 

avaliação dos membros da CTPLAN quanto à tabela montada com os 24 

critérios do enquadramento. Camila (COBRAPE) explicou que foram 25 

definidas as metas 1, 2, 3 e a final em 2044. Em todas as metas foram 26 
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previstas várias ações estruturais para viabilizar o enquadramento em todos 27 

os municípios da BP3. Na meta 1 busca-se alcançar 10% de redução da 28 

carga de DBO, tendo em vista os escassos recursos disponíveis nesta fase 29 

inicial. Na meta 2 pretende-se alcançar 50% de redução da carga de DBO, 30 

tentando aproveitar os recursos ainda existentes do PAC e da FUNASA, 31 

que terminam em 2024. Nicolas Lopardo (SANEPAR) perguntou se seria 32 

possível vincular a redução de carga com qual tipo de obra seria a indicada 33 

para se conseguir alcançar a meta (ex: para a redução de 50% na região X a 34 

concessionária necessita investir na obra Y). Maria Glória Genari 35 

Pozzobon (IAP) citou que nas ações estruturais deva ser citada a 36 

necessidade de mobilizar, além das indústrias, dos agricultores e 37 

piscicultores, as empresas e cooperativas integradoras, pois elas são 38 

solidárias no que diz respeito aos empreendimentos que implantam nas 39 

áreas de terceiros. Camila (COBRAPE) retomou a palavra falando da meta 40 

3, onde a proposta é a redução de 40% da carga de DBO e que nesta fase se 41 

espera a consolidação das ações propostas nas metas 1 e 2. Na meta final 42 

Camila (COBRAPE) citou que se espera alcançar o enquadramento 43 

proposto no produto 03. Em seguida apresentou os mapas com as classes  e 44 

o tempo para atingi-las.  Para o Curto Prazo o período é de 2016 a 2024. 45 

Para o Médio Prazo é de 2024 a 2034. Para o Longo Prazo é de 2034 a 46 

2044. E para a Meta Final é a partir de 2044. Os mapas elaborados foram 47 

entregues aos membros da CTPLAN para que pudessem avaliar as 48 

condições dos recursos hídricos em cada município conforme as metas 49 

propostas nos períodos. Nas ações estruturais, Camila (COBRAPE), 50 

manteve os mesmos dados do relatório inicial do produto 07. Nicolas 51 

Lopardo (SANEPAR) sugeriu que para a aprovação do enquadramento na 52 
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reunião Plenária do Comitê da BP3, além do coordenador da CTPLAN, 53 

outros membros desta câmara técnica façam uma pequena explanação 54 

sobre como o enquadramento se encaixa nas suas áreas de atuação para 55 

solidificar ainda mais este trabalho analisado e aprovado pela CTPLAN. Na 56 

sequência Camila (COBRAPE) apresentou as ações não estruturais 57 

necessárias para o alcance das metas do enquadramento e também 58 

reapresentou os custos calculados, os investimentos previstos pelo PAC e 59 

FUNASA, bem como o total por período(metas). Explicou que foi montado 60 

um programa que agrupou as ações estruturais e não estruturais, com vários 61 

subprogramas para consolidar o enquadramento. Maria Glória Genari 62 

Pozzobon (IAP) sugeriu trocar o termo etc, presente em várias partes do 63 

texto, e tabelas pelo termo entre outros. Nicolas Lopardo (SANEPAR) 64 

sugeriu detalhar no texto as ações necessárias para cada meta, mas Camila 65 

(COBRAPE) informou que os dados existentes não são suficientes para 66 

este propósito, pois seria necessário consultar todos os envolvidos e quais 67 

os projetos para este horizonte de metas até 2044. Os representantes da 68 

CTPLAN, após conversa, decidiram marcar uma nova reunião para o dia 69 

23 de novembro às 09h:00min na sede da SANEPAR em Toledo, sendo 70 

que neste mesmo dia, no período da tarde, a partir das 14h:00min, será 71 

realizada a reunião plenária do Comitê da BP3 para apresentação e votação 72 

do trabalho do enquadramento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 73 

reunião da qual eu, Fabio Augusto Gallassini (AGUASPARANÁ) lavrei 74 

esta ATA. 75 
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