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MINUTA DA ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA PARANÁ 3. 2 

 

Em 23 de novembro de 2016, as quatorze horas, na sala de reuniões da 3 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), reuniram-se os 4 

integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica Paraná 3, convidados e 5 

representante da empresa COBRAPE , para a 21
a
 reunião do Comitê da 6 

Bacia Hidrográfica do Paraná 3. Presentes Fabio A. Gallassini 7 

(AGUASPARANÁ), Enéas S. Machado (AGUASPARANÁ), Olga Polatti 8 

(AGUASPARANÁ), Andressa Reis (estagiária do AGUASPARANÁ), 9 

Camila de Carvalho Almeida(COBRAPE), Maria Glória Genari Pozzobon 10 

(IAP), Fabio Leal Oliveira e Arthur Camilo Filho (SANEPAR), Marines 11 

Schiavinato (SEMA), Luiz A. Rosinski (Município de Pato Bragado), Rude 12 

Kuns (SEAB), Edemar Rochemback (Município de Toledo), Antonio Natal 13 

Matuscello (CERVEJARIA COLÔNIA), Adalberto Telesca Barbosa 14 

(EMATER), Robert Gordon Hickson (AGUASPARANÁ), Otávio Fudles e 15 

André Luiz Backes (Município de Mercedes), Jonatan André Christmann 16 

(FRIMESA), Claudiane Moretti (Cooperativa Agroindustrial LAR), Gerson 17 

Luiz da Silva (SAAE - Marechal Cândido Rondon), Sérgio Menegatti 18 

(Sindicato Rural - FAEP), Luiz Yoshio Suzuke (ITAIPU), Suelen Spode 19 

(SINDICARNE - BRF), Marcos Rogério Kasburg (ACIMACAR), Armin 20 

Feiden (UNIOESTE), Alisson Alves (UNIOESTE), Rafael (ACIMACAR)  21 

e Urbano T. Mertz e Marcos José Chaves (Município de Marechal Cândido 22 

Rondon). O Presidente do Comitê da Bacia Paraná 3, Fabio Leal 23 

(SANEPAR),  agradeceu a presença de todos e deu início à Reunião, 24 

ressaltando a importância deste estágio dos trabalhos do Comitê e solicitou 25 
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a leitura das ATAs da 19ª e da 20ª reuniões, o que foi feito por Olga Polatti 26 

(AGUASPARANÁ). Ao término da leitura as ATAs foram aprovadas na 27 

forma que estavam. Em seguida passou a palavra para Camila de Carvalho 28 

Almeida (COBRAPE) que passou a apresentar o produto P08 - Relatório 29 

Final com Proposta de Enquadramento. Após a apresentação o Professor 30 

Armin Feiden (UNIOESTE) solicitou que fossem verificados os dados de 31 

alguns mapas onde faltavam informações quanto as coordenadas 32 

geográficas, sendo devidamente anotado pela Camila(COBRAPE) para as 33 

devidas correções. Não tendo sido levantada mais nenhuma questão quanto 34 

ao trabalho apresentado para o Enquadramento das Classes de Rios o 35 

Presidente, Fabio Leal Oliveira (SANEPAR), submeteu o mesmo à plenária 36 

que o aprovou por unanimidade. Na sequência da reunião o Presidente, 37 

Fabio Leal Oliveira (SANEPAR), procedeu à leitura da Minuta da 38 

Resolução para o Enquadramento, ao final da qual, tendo sido feitas 39 

algumas considerações que não geraram alterações no texto, a mesma foi 40 

aprovada por unanimidade da plenária. Em seguida foi aberta a palavra 41 

para assuntos gerais. Urbano T. Mertz (Município de Marechal Cândido 42 

Rondon) indicou que seja feito um programa para institucionalizar o 43 

trabalho do enquadramento, para que todos tomem conhecimento das novas 44 

regras.  Luiz Yoshio Suzuke (ITAIPU) também discorreu sobre a 45 

necessidade de divulgação do Plano em toda a Bacia Paraná 3 para que o 46 

trabalho seja efetivado e não fique apenas na teoria. Adalberto Telesca 47 

Barbosa (EMATER) falou  sobre os grandes volumes de chuva ocorridos 48 

na região da BP3 nos meses de novembro e dezembro de 2015 e a 49 

importância das boas práticas de conservação de solo e o plantio 50 

intercalado com alguns tipos de gramíneas. Claudiane Moretti (Cooperativa 51 
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Agroindustrial LAR) recomendou que seja feita a divulgação e 52 

apresentação do Enquadramento para o Programa Oeste em 53 

Desenvolvimento, onde vem sendo discutidas ações na Bacia BP3 pela 54 

Câmara Técnica de Meio Ambiente, nos mais diversos tipos de 55 

empreendimentos. Robert Gordon Hickson (AGUASPARANÁ) indicou 56 

que seja impresso um resumo do Plano de Enquadramento para divulgação 57 

e reforçou a necessidade de institucionalização do mesmo. Suelen Spode 58 

(SINDICARNE -BRF) comentou sobre as pesquisas que a BRF e outras 59 

empresas do setor de frigoríficos vem realizando em conjunto com 60 

universidades, para equalizar os níveis do parâmetro fósforo em seus 61 

efluentes e que no futuro ele poderá servir de critério para controle da 62 

qualidade das águas em todo o  Estado do Paraná. Maria Glória Genari 63 

Pozzobon (IAP) citou o exemplo da nova unidade de abate de suínos da 64 

FRIMESA, que está sendo implantada no município de Assis 65 

Chateaubriand, para a qual foram colocadas condicionantes para os 66 

efluentes e solicitado estudo de sustentabilidade na propriedade. Citou 67 

também que existe um parecer técnico para utilizar o parâmetro fósforo 68 

como indicador nos efluentes finais nesta atividade. Rafael Alexandre 69 

Schroder (ACIMACAR) e representante da Câmara Técnica de Meio 70 

Ambiente do grupo Oeste em Desenvolvimento, comentou sobre convidar 71 

a todos do Comitê da BP3 para participar das reuniões desta Câmara 72 

Técnica e que isso só viria a contribuir para a melhor efetivação e 73 

divulgação dos trabalhos para a divulgação do Enquadramento. Enéas 74 

Machado (AGUASPARANÁ) comentou sobre o prazo de 180 dias, 75 

estipulado no Plano de Enquadramento, para revisão dos parâmetros da 76 

outorga, após a aprovação da Resolução e que para isso será solicitada a 77 
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colaboração de todos os envolvidos para regulação destes parâmetros. 78 

Fabio Leal Oliveira (SANEPAR) comentou sobre a realização de trabalho 79 

de divulgação do Enquadramento, a ser realizado a partir de janeiro de 80 

2017, buscando integrar todas as entidades para efetivação dos trabalhos do 81 

Comitê, tendo em vista terem sido escolhidos novos administradores 82 

municipais no pleito de 2016 e também tendo em vista as eleições para a 83 

nova diretoria do Comitê da BP3 em março de 2017, quando também 84 

poderão ser substituídos instituições e representantes. Urbano T. Mertz 85 

(Município de Marechal Cândido Rondon) convidou a todos para 86 

participarem do Fórum Oeste em Desenvolvimento que acontecerá dia 24 87 

de novembro, a partir das 19h:00min no auditório da PUC em Toledo. 88 

Nada mais tendo a tratar o Presidente Fabio Leal (SANEPAR)  deu por 89 

encerrada a reunião da qual eu, Fabio A. Gallassini, Secretário Executivo 90 

do Comitê, lavrei esta ATA. 91 


