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1A_REUNIAO_ESTRAORDINARIA_CBH_PR3ATA DA 1a REUNIÃO 1 
EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 2 
PARANÁ 3. 3 

Em vinte e cinco de junho de 2014, às nove horas e trinta minutos, nasala de 4 
reuniões do Instituto Ambiental do Paraná, reuniram-se os integrantes do 5 
CTPLAN, para a1areuniãoextraordinária da Câmara Técnica de 6 
Acompanhamento do Plano de Bacia Hidrográfica do Paraná 3, presentes 7 
Gilmar Jeferson Paludo (SEMA), Robert Gordon Hickson (ÁGUAS 8 
PARANÁ), Enéas Machado (ÁGUAS PARANÁ), Claudiane Moretti (LAR), 9 
Eloir Sebastião Pape e Valdecir Ferrandin (SEAB), Adalberto Telesca 10 
Barbosa (EMATER), Fábio Leal Olivera (SANEPAR),  Roseleia Martini 11 
(SAAE) Nelson Natalino Paludo (Sindicato Rural) Robert Gordon Hickson 12 
(Instituto das Águas do Paraná), Marcio de Azevedo Moreira (Águas 13 
Paraná),EloirSebastião Valdecir Ferrandin (SEAB),Luiz YoshioSuzuke 14 
(ITAIPU Binacional), Vicente Paulo Fernandes Valerio (Cervejaria Colônia), 15 
Severino Antunes Bezerra (APS),Catia Eliza Dal Pozzo (ACIMACAR), 16 
Eliane Rodrigues dos Santos Gomes (UTFPR Medianeira), ArminFeiden 17 
(UNIOESTE), Vanildo Heleno Pereira (UNIOESTE Mal. C. Rondon), Enéas 18 
Machado (ÁGUAS PARANÁ), Gumercindo Nogueira Britto (ÁGUAS 19 
PARANÁ), Olga Polatti (ÁGUAS PARANÁ), Lucino Penido (SANEPAR), 20 
Paulo J. S. Oliveira (SMMA), Wiriam Maria Miotto Pereira(ÁGUAS 21 
PARANÁ), Edielly Santiago Zortéa(ÁGUAS PARANÁ),Evelin Maria Müller 22 
(SEMA), Alisson R. Alves (PTI), Valdecir Ferrandin (SEAB), Laércio 23 
Cipriano (Horizonte Amidos), Emerson da Fré (ÁGUAS PARANÁ, Foz do 24 
Iguaçu), Victor Martinez (SANEPAR), para discutirem a seguinte pauta:1. 25 
Apresentação da carta de renúncia do atual presidente do comitê, Sr. Rodrigo 26 
Becker; 2. Transmissão do cargo ao Vice Presidente José Uebi Maluf pelo 27 
período regimental de 30 dias e abertura das inscrições de chapas para 28 
realização de novas eleições ao final deste período; 3.Apresentação das 29 
contribuições a serem anexadas ao relatório final- Professor ArminFeiden; 4. 30 
Proposição e apresentação do trabalho dos técnicos do Parque Tecnológico de 31 
Itaipu – PTI, Alisson Rodrigues Alves e Rafael Gonzales, quanto à elaboração 32 
do Sistema de Informações Geográficas da Bacia Paraná 3-SIG BP3; 5. 33 
proposta de entrada do PTI no Comitê Paraná 3, na vaga existente de Entidade 34 
de Ensino e Pesquisa;. Iniciada a reunião, o gerente executivo do Comitê, Sr. 35 
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Fabio Gallassini, agradeceu a presença de todos informando a necessidade de 36 
alteração do presidente em razão do impedimento de Rodrigo Becker, 37 
assumindo José Uebi Maluf, conforme regimento, por aclamação dos 38 
presentes, para conduzir o trabalho e realizar nova eleição da presidência do 39 
Comitê. Em seguida, o novo presidente passou a palavra ao Professor Armin, 40 
para cumprimento apresentação das contribuições obtidas nas consultas 41 
realizadas anteriormente nos municípios de Foz do Iguaçu, Marechal Candido 42 
Rondon, Santa Helena e Toledo. As contribuições tratam de problemas 43 
relacionados a drenagem urbana, educação ambiental não formal, plano de 44 
manejo dos corredores de biodiversidade, projeto que possibilita o 45 
conhecimento dos rios que fazem parte  do BP3, formulação de políticas 46 
públicas sobre a cobrança sobre o uso da água, incentivos à construção de 47 
biodigestores e menor emprego de agroquímicos, estudar energias renováveis, 48 
reuso da água, lixo eletrônico, logística reversa, monitoramento da água 49 
fluvial, práticas sustentáveis, dentre outras. Não houveram contribuições 50 
escritas das consultas de Toledo e de Santa Helena, apenas das consultas de 51 
Foz do Iguaçu e de Marechal Candido Rondon e, do site do Instituto das 52 
Águas. O professor Armin questionou o formato de consolidação das 53 
propostas. Enéas explicou sobre a necessidade de inclusão das propostas no 54 
plano. Suzuke sugeriu a realização de mais uma consulta pública pois as 55 
propostas foram muito significativas. Simone explicou da importância da 56 
inclusão da educação ambiental não formal no plano de bacia hidrográfica. 57 
Aberta votação para inclusão da educação ambiental informal no plano de 58 
bacia hidrográfica pelo secretario Executivo Fábio Gallassini, aprovado por 59 
todos os presentes. Na sequência da reunião, fora franqueada a palavra ao Sr. 60 
Rafael Gonzales, para apresentação do trabalho dos técnicos do PTI – Parque 61 
Tecnológico da Itaipu. Este explicou a missão do instituto que foca o 62 
desenvolvimento, capacitação e comunicação, relacionados aos recursos 63 
hídricos e energia. Trabalham no desenvolvimento de software livre na 64 
organização e gestão das plataformas empregadas na compilação de dados da 65 
bacia hidrográfica. Propôs um sistema para os comitês de bacia hidrográfica, 66 
sem ônus. Adalberto T. Barbosa falou da impermeabilidade dos solos, ao 67 
contrário da tendência da agricultura que é da infiltração total da água dos 68 
solos, sua sugestão é de empregar o sistema de informações apresentado nos 69 
projetos de resolução deste problema. Robert sugeriu a comunicação dos 70 
dados, intersistemas, Rafel respondeu sobre a possibilidade de integração de 71 
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base de dados. O Professor Armin explicou sobre o cadastro multifinalitário 72 
para criação de base de dados e de sua alimentação e atualização constante 73 
para evitar que se torne um sepultamento de dados. Suzuke lembrou dos 74 
levantamentos feitos no programa Cultivando Água Boa, onde os dados não 75 
foram devidamente aproveitados e podem ser resgatados. Glória informou 76 
sobre os avanços dos licenciamentos ambientais e da informatização deste 77 
procedimentos, disse ainda sobre o lançamento, em agosto, deste novo 78 
formato de licenciamento, online, onde o checklist do licenciamento abrange 79 
informações interinstitucional, como a outorga d’água prevista pelo Instituto 80 
das Águas. Enéas indagou sobre a disponibilidade de convenio com o PTI e  81 
sobre sua capacidade e estrutura par desenvolver este projeto 82 
satisfatoriamente. Adriana sugeriu a votação imediata da inclusão do PTI no 83 
Comitê de Bacia Hidrográfica Paraná 3, todos os conselheiros presentes 84 
concordam com o acolhimento do PTI, no entanto, restou dúvida quanto à 85 
representatividade da referida instituição no comitê, qual seria a vaga que 86 
poderia ocupar. Maluf propôs sua participação como suplente da cadeira de 87 
instituição de ensino e pesquisa, até futura readequação estatutária. Rafael 88 
agradeceu o acolhimento de todos e se prontificou, juntamente com a equipe 89 
do PTI,  em se empenhar na proposta de trabalho apresentada. Quanto à 90 
eleição da nova diretoria, foram sugeridos, como presidente, José Uebi Maluf 91 
e, como vice, Luís Suzuke. Maluf disse aguardar posição da BRF quanto à sua 92 
participação como presidente do comitê. Enéas sugeriu a discussão da 93 
cobrança pelo uso da água, suas definições e regulamentações, mas para início 94 
da cobrança em ano vindouro.  Depois, Eloisa Dal Pozzo apresentou os 34 95 
cursos em educação a distancia no projeto Água: conhecimento e gestão, do 96 
PTI, para capacitação na gestão dos recursos hídricos. Pediu que a informação 97 
do curso seja divulgada pelo comitê. Ao termino da reunião, o Presidente 98 
Maluf e o Secretário Executivo Fabio Augusto Gallassini, deram por 99 
encerrada a reunião e o secretário ad hoc Gilmar Jeferson Paludo, com 100 
colaboração da Srta. Evelin Maria Müller, lavrou a presente ata.  101 


