
MINUTA ATA DA 6ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO 1 

DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, 2 

PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2  3 

 CBH - NORTE PIONEIRO - CTPLAN 4 

Aos 22 dias de junho de 2016 ás 10h15min na sala de reunião do IAP, escritório 5 

regional de Jacarezinho, realizou-se a sexta reunião da CTPLAN (Câmara 6 

Técnica do Plano de Bacias) do Comitê Norte Pioneiro com a seguinte pauta: item 7 

1. Leitura e Aprovação da Ata da 5ª Reunião da CTPLAN (Câmara Técnica do 8 

Plano de Bacias); item 2: Análise da revisão do Produto 04 e análise do Produto 9 

05 - Disponibilidade Hídrica, Demandas e Balanços do Plano de Bacias do CBH-10 

Norte Pioneiro (material disponibilizado aos membros pelo site). Presentes a 11 

reunião estavam o Sr. Everton Luiz da Costa Souza (AGUASPARANÁ), Sr. 12 

Bráulio Lozano Leonel (SANEPAR),Carlos Eduardo Gonçalves Aggio (UENP), 13 

Sr.ª Ângela Batistão (PISA INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA); Rosa Maria Baccon 14 

(IAP). Convidados: ), Sr. Gandy Ney de Camargo (SANEPAR) Vice-presidente do 15 

Comitê, o Sr. Guilherme Meneghel (AGUASPARANÁ - Gerente de Bacias do 16 

Norte Pioneiro), Ângela Maria Ricci (AGUASPARANÁ) ambos da Secretaria 17 

Executiva do Comitê, João Lech Samek (AGUASPARANÁ), Josete de Fátima de 18 

Sá (SANEPAR); Sra. Aida Andreazza (ENGECORPS), Erivelton Luiz 19 

Silveira(SANEPAR),Sra. Soraya H Queiroz Manoel (SANEPAR), Erick Alejandro 20 

Rivas(PISA INDUSTRIA DE PAPÉISLTDA). Com a palavra o Sr. 21 

Gandy(SANEPAR, vice presidente do Comitê) que justificou a ausência do 22 

presidente em razão de um compromisso já agendado. Informou a todos os 23 

membros presentes a substituição do Coordenador da CTPLAN Sr. Enéas Souza 24 

Machado pelo Sr. Everton Luiz da Costa Souza ambos do AGUASPARANÁ 25 

passando a palavra para o Sr. Everton,coordenador da CTPLAN, que relatou a 26 

importância da Camara Técnica e do trabalho de todos na elaboração do Plano.  27 

Solicitando a apresentação nominal dos presentes.Após apresentação deu-se 28 

inicio a 6ª reunião da Câmara Técnica para acompanhamento do plano de Bacias 29 

Hidrográficas do Norte Pioneiro pela ordem da pauta, item 1: Aprovação da Ata 30 

da 5º reunião, Sr. Gandy informou que existem algumas alteração em sua fala 31 

mas irá encaminhar por email, solicitou aos demais membros, se existe alguma 32 

alteração a mais a ser feita, nada a acrescentar. Em razão das alterações que 33 

serão encaminhadas pelo Sr. Gandy (SANEPAR), fica a presente ata para análise 34 

e aprovação na próxima reunião da CTPLAN.Item 2 da pauta, Sr. Gandy 35 

esclarece que o Produto 04 já foi revisto pela Camara e os ajustes propostos 36 

foram devidamente retificados e alterados pela empresa ENGECORPS, nada a 37 

acrescentar todos os membros concordaram, encaminhou-se o produto para 38 

plenária para votação. Produto 05 Disponibilidade Hídrica, Demandas e Balanços 39 

do Plano de Bacias do CBH-Norte Pioneiro, com a palavra a Sra. Aida 40 

(ENGECORPS), iniciando a apresentação sobre os instrumentos legais de 41 

gerenciamento de recursos hídricos , ressaltando a diferença de enquadramento 42 



e diagnostico da qualidade da água, Sr. Everton, destaca essa importância aos 43 

membros, especificando que não é o AGUASPARANÁ quem determina o 44 

enquadramento, a finalidade do AGUASPARANÁ como órgão gestor é contratar 45 

uma consultoria que irá informar as condições quali-quantitavia e estabelecerá a 46 

classe dos cursos de água,que através de análise do Comitê concordará ou não, 47 

é o Comitê que tem a tarefa de definir o enquadramento  dos cursos de água. A 48 

Sra. Aida, informa que a classificação atual da Bacia do Norte Pioneiro, através 49 

da Portaria SUREHMA nº06 de 19/09/1991, estabelece que todo os cursos d' 50 

água da bacia do rio Cinzas pertencem a classe 2, com exceção de alguns 51 

trechos classe 1, conforme classificação CONAMA. A Sra. Aida esclarece aos 52 

membros a necessidade de se analisar a real situação dos corpos d'agua e as 53 

metas para se alcançar o enquadramento desejado, para que as propostas não 54 

se tornem inalcançáveis. Informa que as diretrizes do enquadramento proposto 55 

pela  ENGECORPS e  AGUASPARANÁ estão alinhadas com a Agencia Nacional 56 

de Águas, com relação ao Q95% e parâmetro de qualidade  e DBO. No Cenário 57 

Tendencial  os corpos de águas que foram objetos de enquadramento são os 58 

principais de cada bacia da UGRHI e seus afluentes de primeira ordem e 59 

quaisquer curso de água que cruzem áreas urbanas e que recebam efluentes de 60 

ETES domésticos ou industrial.O Sr. Leonel(SANEPAR), questiona o porque dos 61 

50mg/l de DBO de concentração nas industrias. A Sra. Aida esclarece que é de 62 

acordo com o valor outorgado pelo AGUASPARANÁ. O Sr. Leonel faz referencia 63 

as Planos Municipais de Saneamento e suas metas, se houve por parte da 64 

empresa consulta junto aos Municípios. a Sra. Aida informa que houve o contato 65 

e que poucos Municípios possuem o Plano e os que tem não estão sendo 66 

aplicados até o momento. A Sra. Josete (SANEPAR), alerta para a questão de 67 

aumento de vazão, e sugere  ações para recuperação de nascentes como medida 68 

de mitigação na diluição de efluente, possibilitando a melhora da qualidade e 69 

quantidade da água com o aumento da vazão.A Sra. Aida, retoma a explanação, 70 

informando que há pontos de trechos de cursos de água que não atendem a 71 

proposta de enquadramento e que terão a necessidade de intervenções 72 

complementares àquelas adotadas no Cenário Tendencial ou alteração da classe 73 

de enquadramento do curso d’água proposta inicialmente.Para melhor 74 

entendimento, utilizou-se o Mapa de enquadramento proposto versus DBO 75 

estimada(cenário tendencial 2022) e com os membros presentes da CTPLAN 76 

identificaram alguns pontos que não possuíam indicação de lançamento com 77 

industria no local. A proposta para a Camara Técnica para a próxima reunião foi 78 

avaliação dos mapas e pontos de cursos de água que não atendem a proposta de 79 

enquadramento, com a identificação de possíveis industrias e esse 80 

encaminhamento através de email a secretaria executiva, sendo posteriormente 81 

encaminhado para a ENGECORPS. Sem mais a acrescentar, o Sr. Everton 82 

encerra a reunião, agradecendo a presente de todos. Eu Guilherme 83 

Meneghel(secretário executivo do Comitê) lavro a presente ata. 84 

 85 



 Sr. Everton Luiz da Costa Souza 86 

 COORDENADOR da CTPLAN  87 


