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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÁMARA TÉCNICA DE 1 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DA BACIA PARANÁ 3  2 

Em 28/03/2012 na sala da gerência de Bacia Hidrográfica do Paraná 3 - do 3 

Instituto das Águas do Paraná – reuniram-se os representantes da Câmara de 4 

Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 para discutir sobre 5 

os produtos do diagnóstico apresentados pelo Professor Armin da Universidade 6 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – responsável pela elaboração do 7 

mesmo. O gerente da Bacia do Paraná 3, Fabio Augusto Gallassini fez a abertura 8 

da reunião e passou a palavra ao  Coordenador da CTPLAN, Rodrigo Becker, que 9 

iniciou sua fala comentando sobre a necessidade de uma explanação por parte do 10 

Professor Armin de como o Plano foi montado, para o entendimento de todos, o 11 

que foi apoiado pelo Senhor Robert e os demais membros da CTPLAN. Robert 12 

sugeriu também a divisão dos produtos do plano entre os membros para que 13 

fizessem a leitura separadamente e apresentassem uma síntese resumida numa 14 

próxima reunião. O coordenador Rodrigo sugeriu que o professor Armin recebesse 15 

estas sínteses para uma pré avaliação e assim ficou definido pelos demais 16 

membros. Ficou definida a seguinte divisão de produtos para 2 reuniões: do 17 

produto 1 ao 3.3 na primeira reunião (19/04/2012 – 09:00hs) e do 4.1 ao 7 para a 18 

segunda reunião (24/05/2012 – 09:00hs). Os produtos 8 ao 11 ficaram para uma 19 

outra etapa. Discutiu-se também a realização de uma próxima reunião ordinária do 20 

Comitê que, por sugestão, acontecerá no município de Medianeira, no dia 14 de 21 

Junho com local e horário a serem definidos, onde serão apresentados os 22 

produtos já analisados pela CTPLAN. Voltando a divisão dos produtos: 1) 23 

Características Gerais da BP3: Meio físico e biótico – EMATER (Adalberto Telesca 24 

Barbosa); Meio Sócio-econômico – Sindicato Rural (Delvo Baldin) / BR Foods 25 

(José Uebi Maluf) 2) Regionalização – Cooperativa agroindustrial LAR (Claudiane 26 

Moretti); 3.1) Disponibilidades Hídricas: Superficiais – Instituto das Águas do 27 

Paraná (Robert Gordon Hickson); Subterrâneas – Companhia de Saneamento do 28 
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Paraná – SANEPAR (Rodrigo Becker). Monitoramento de Recursos Hídricos – 29 

Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR (Carla Daniela Câmara) Ficou 30 

definido que as sínteses deverão ser enviadas ao professor Armin até o dia 31 

12/04/2012 e a reunião de apresentação das mesmas será no dia 19/04/2012. Os 32 

demais produtos, do 4.1 ao 7, serão distribuídos para análise entre os membros 33 

da CTPLAN na próxima reunião, dia 19/04/2012.  Ficou decidido que as reuniões 34 

do dia 19/04/2012 e 24/05/2012 serão realizadas no Instituto das Águas do 35 

Paraná, Regional de Toledo, conforme horário já determinado. O coordenador 36 

Rodrigo Becker, distribuiu aos membros da CTPLAN CD’s contendo os produtos 37 

digitalizados para que possam realizar seus trabalhos e também cópias em meio 38 

físico. Nada mais havendo a tratar, o coordenador da Câmara Técnica de 39 

Acompanhamento do Plano, Rodrigo Becker deu por encerrada a reunião. Eu, 40 

Fabio Augusto Gallassini, secretário ad hoc, lavrei esta ata que segue 41 

acompanhada das assinaturas da lista de presença. 42 


