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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CTPLAN E 1 

CTCOB. 2 

Em seis de novembro de 2014, às quatorze horas, na sala de reuniões do IAP 3 

(Instituto Ambiental do Paraná), reuniram-se os integrantes do CTPLAN, para 4 

a 15ª reunião da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano de Bacia 5 

Hidrográfica do Paraná 3, presentes Gilmar Jeferson Paludo (SEMA), Fábio 6 

Augusto Gallassini, Robert Gordon Hickson (AguasParaná), Claudiane 7 

Moretti (LAR), Eloir Sebastião Pape e Valdecir Ferrandin (SEAB), Adalberto 8 

Telesca Barbosa (EMATER), Fábio Leal Olivera (SANEPAR), Armin Feiden 9 

(UNIOESTE), Tânia Maria Iakovacz Lageman (SMMA), Maria Glória 10 

Pozzobon (Instituto Ambiental do Paraná); Laércio Galante (Sindicato 11 

Rural/FAEP); Jonatan André Christmann (FRIMESA); Adriana Borges 12 

Offmann (BRF); para discutirem a seguinte pauta: 1. Apresentação pelo Sr 13 

Armin Feiden, dos produtos finais do Plano da Bacia Parana3; 2. 14 

Apresentação e aprovação do resumo executivo do plano BP3; Iniciada a 15 

reunião, o gerente executivo do Comitê, Sr. Fábio Gallassini, congratulou a 16 

presença de todos, e fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. 17 

Em seguida, contextualizou a situação do comitê, explicando todas as etapas 18 

realizadas até o momento. Pediu para que fosse incluído na relação de 19 

integrantes do comitê, a listagem dos seus integrantes atuais. Posteriormente 20 

passou a palavra ao professor Dr. Armin Feiden, da Unioeste, que deu 21 

continuidade para  aprovação do plano da bacia hidrográfica, retomando 22 

algumas correções. Explicou que o produto 12 é o Relatorio da Mobilização 23 

social. No produto 13, que é o Relatório Final de Consolidação, a partir da 24 

análise das contribuições recebidas na mobilização social, apresentou as 25 

contribuições de cada item. Posteriormente presentou as contribuições 26 

diversas que também foram aprovadas, totalizando 16 tabelas com 118 27 

contribuições. No item 1.2.2 Na sistematização de programas e diretrizes 28 

estratégicas do plano o professor sugeriu a retirada do referido item pelo fato 29 

de já ter sido apresentado no resumo. Decidiram pela permanência do item no 30 

texto. O Produto 13.2. foi explicado resumidamente. O plano consta 31 

introdução, constituição do plano e constituição da bacia. Optaram em colocar 32 

uma observação  na cobertura florestal, indicada no plano como de 1.6% de 33 

cobertura florestal, quando no entendimento da maioria dos presentes é de de 34 

mais de 12% cobertura florestal na bacia hidrográfica. O professor Armin 35 
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explicou os três cenários da população, nas hipóteses de aumento, diminuição 36 

e estagnação da demografia da população, comparando com os cenários de 37 

disponibilidade e demanda de água. Ressaltou que temos disponibilidade 38 

hídrica nos três cenários. Posteriormente o professor leu e explicou sobre cada 39 

programa. Terminando a síntese, abriu espaço para sugestões de alteração. 40 

Encerrada a apresentação do Professor Armin, ao termo da reunião, o 41 

Secretário Executivo Fabio Augusto Gallassini, deram por encerrada a reunião 42 

e o secretário ad hoc Gilmar Jeferson Paludo, com colaboração da Srta. Bruna 43 

Thaise Klais, lavrou a presente ata.  44 


