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Aos 08 dias de dezembro de 2.014, das 10:00 horas no salão do Clube Harmonia, em 2 
Telêmaco Borba, reuniram-se os membros da Câmara Técnica para 3 
Acompanhamento da Elaboração do Plano de Bacia do Rio Tibagi - CTPLAN, o Sr. 4 
Galdino Andrade (COPATI), coordenador, Monica Irion Almeida (COPEL), Geovanni 5 
Fedalto (COPEL), como convidados Kátia Cristina Nakandakare (SANEPAR), Ely 6 
Carlos de Alvarenga (SANEPAR), Gabriela Correia (COBRAPE), Vanessa Cristina de 7 
Castro Santos (AGUASPARANA) e Ângela Maria Ricci (AGUASPARANA) para a 8 
discussão de Pauta: 1- abertura; 2- Aprovação da Ata da 13º Reunião Ordinária da 9 
CTPLAN- CBH- TIBAGI; 3- Análise da revisão do enquadramento os Rios da Bacia 10 
Hidrográfica do Tibagi para apreciação e deliberação, 4- assuntos gerais. Item 1 da 11 
pauta, abertura, O Sr. Galdino Andrade (COPATI), coordenador, iniciou a reunião, 12 
informando aos membros presentes que a secretaria executiva do Comitê está com 13 
uma funcionária concursada e efetiva o que contribui muito na organização das atas e 14 
dos evento, fazendo toda a parte administrativa e logística do Comitê, e eu, Ângela 15 
Maria Ricci (AGUASPARANÁ), fui  apresentando aos membros presentes. Em 16 
sequência a Sra. Monica Irion Almeida (COPEL) e a Sra. Kátia Cristina Nakandakare 17 
(SANEPAR) informam que a Ata em discussão, item três da pauta, não está de acordo 18 
com o que se foi discutido, solicita que seja retirada de pauta e a Sra. Kátia Cristina 19 
Nakandakare (SANEPAR) irá encaminhar a Minuta da Ata da 13º Reunião a fim de ser 20 
discutida na próxima reunião, com a aprovação dos membros presentes. Item 3 da 21 
pauta: Análise da revisão do enquadramento os Rios da Bacia Hidrográfica do Tibagi 22 
para apreciação e deliberação, com a palavra Sra. Gabriela Correia  (COBRAPE) que 23 
de forma resumida expõe o novo quadro do Grupo 01 e 02 do Termo de Referencia da 24 
nota técnica do Produto 05, de acordo com o solicitado em reunião da  13ª reunião da 25 
CTPLAN e após a avaliação e verificação conjunta estabeleceu as seguintes alteração 26 
na nota técnica, o Rio Tibagi todo ficou enquadrado como sendo de classe 02, o rio 27 
Barreiro a jusante da ETE -03 Imbituva será reavaliado em razão da extensão do 28 
trecho e da existência da Unidade de Conservação, sugerindo-se o seu 29 
enquadramento  como sendo de classe 03. O rio Pitangui classe 4-A em razão da ETE 30 
existente passaria a ser enquadrado como classe 3 e o Iapó fica enquadrado na 31 
classe 02 inteiro da nascente a foz. Para os casos de classes em conflitos nos trechos 32 
em que há divergência na análise do grupo 01 e grupo 02 fica mantida a proposta do 33 
grupo 02, com exceção dos trechos acima citados, a Sra. Gabriela Correia 34 
(COBRAPE) fará os ajustes acima descritos e encaminhará a revisão para o Sr. Enéas 35 
Machado (AGUASPARANÁ) que disponibilizará no site para análise dos membros, e 36 
eu, Secretaria Executiva do Comitê comunicarei aos membro para análise. Com os 37 
ajustes solicitados CTPLAN aprovou as novas tabelas de enquadramento. Nada mais 38 
havendo a tratar o Presidente do COMITÊ - GALDINO ANDRADE, Coordenador da 39 
Câmara Técnica para acompanhamento da Elaboração do PLANO de BACIA do RIO 40 
TIBAGI - CTPLAN dá como encerrada a presente reunião.  41 
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PRESIDENTE                                                                   SECRETÁRIA 44 
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