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MINUTA DA ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ  DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA PARANÁ 3. 2 

 

Aos três dias do mês de Setembro do ano de 2015, às quatorze horas, na 3 

sala de reuniões da Companhia de Saneamento do Paraná, reuniram-se os 4 

integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica Paraná 3, para a 18
a
 reunião 5 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, presentes Fabio A. 6 

Gallassini(Secretário Executivo do Comitê – ÁGUASPARANÁ e 7 

representando Paulo Sergio Rotta ABAS), Fabio Leal Oliveira(Presidente 8 

do Comitê e representante da SANEPAR), Arthur Camilo 9 

Filho(SANEPAR), Roseleia Martini(SAAE Marechal Cândido Rondon), 10 

Sérgio Menegatti(SINDICATO RURAL – FAEP), Luiz Yoshio 11 

Suzuke(ITAIPU Binacional),  Adriana Borges(SINDICARNES), Suelen 12 

Spode(SINDICARNES), Fabiana Kaninoski Portolan(Cooperativa 13 

Agroindustrial LAR), Maycon Ricardo Zimermann(OCEPAR), Robert 14 

Gordon Hickson(ÁGUASPARANÁ), Marilda Fornari(representando Maria 15 

Glória Genari Pozzobon – IAP TOLEDO), Rude Kuns(SEAB), Tania 16 

Maria Iakovacz Iagemam(PREFEITURA DE TOLEDO), Fabiana Costa de 17 

Araujo Schutz(UTFPR MEDIANEIRA), Anderson Sandro da 18 

Rocha(UTFPR MEDIANEIRA), convidados Rosana  A. Paitch(PTI 19 

ITAIPU Binacional), Urbano T. Mertz(PREFEITURA DE MARECHAL 20 

CÂNDIDO RONDON), Gabriela Pacheco Correa(COBRAPE) e José 21 

Antônio O. de Jesus(COBRAPE).  O Presidente do Comitê da Bacia Paraná 22 

3, Fabio Leal (SANEPAR),  agradeceu a presença de todos e deu início à 23 

Reunião e passou a palavra ao Sr. Enéas (ÁGUASPARANÁ) que informou 24 

aos presentes que foi liberado recurso para que seja impresso um primeiro 25 
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lote do Resumo Executivo do Plano da Bacia Hidrográfica Paraná 3. Em 26 

seguida convidou o Sr. José Antônio - COBRAPE para iniciar a 27 

apresentação a respeito do plano de trabalho para o reenquadramento dos 28 

rios da Bacia Paraná 3. José Antônio citou vários trabalhos realizados pela 29 

COBRAPE na área de outras bacias hidrográficas importantes e seus 30 

respectivos Comitês, como a do PCJ e que o reenquadramento é um 31 

importante instrumento para a política de gestão dos recursos hídricos. José 32 

Antônio passou a palavra para Gabriela COBRAPE, que iniciou 33 

apresentando um folder com uma proposta e programação dos trabalhos 34 

para levantamento dos dados para a proposta de reenquadramento. Após 35 

cada etapa será enviado um relatório(produto) ao Comitê, que o submeterá 36 

à avaliação e aprovação da Câmara Técnica de Análise do 37 

Plano(CTPLAN). Serão levantados dados como seleção dos rios que serão 38 

utilizados na proposta de enquadramento, identificação dos usuários através 39 

do cadastro de outorga ou por contribuições, etc. Enéas 40 

(ÁGUASPARANÁ) sugeriu ao Suzuke(ITAIPU) que verifique 41 

possibilidade de encaminhar  os dados do usos que não tem outorga, como 42 

das praias às margens do Lago da Hidrelétrica de ITAIPU. O trabalho da 43 

COBRAPE prevê a análise de fontes poluidoras com horizonte para 2034. 44 

“Classificação está de acordo ou não?”. Após a análise de todos os 45 

produtos pela CTPLAN e adequações sugeridas, vem a proposta final de 46 

enquadramento. Os trabalhos devem se concentrar sobre os mananciais de 47 

abastecimento público, receptores de efluentes domésticos e industriais e 48 

etc. Surgiram duvidas sobre as classificações dos rios e quais seriam 49 

enquadrados no plano de classificação. Enéas (ÁGUASPARANÁ) 50 

solicitou que todos os presentes contribuam com qualquer tipo de 51 
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informação, como dados de automonitoramento de lançamentos de 52 

efluentes ou captações, para que a COBRAPE possa ter uma maior 53 

quantidade de dados para análise da situação dos corpos hídricos. Foi 54 

solicitado pela Sra. Roseleia(SAAE) que seja enviado um comunicado 55 

oficial para fornecimento destes dados. José  Antônio(COBRAPE) disse 56 

que  o Prognóstico é feito levando-se em conta  águas superficiais da bacia 57 

e frisou a importância dos dados que serão obtidos oficialmente e por 58 

contribuições. José Antônio iniciou apresentação do trabalho e 59 

Metodologia para elaboração de propostas de enquadramento baseando-se 60 

no plano de bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (2008 – 2020). 61 

Enquadramento (classe a ser alcançado), classificação (qualificação das 62 

águas), condição de qualidade e metas. Falou sobre estratégicas como 63 

simplicidade e progressividade, e aceitabilidade, identificação dos usos, 64 

mapa dos usos, classificação pelos usos preponderantes e enquadramento 65 

legal. Fabio Leal(SANEPAR) sugeriu que o AGUASPARANA não fique 66 

sozinho na questão da organização das reuniões do comitê da bacia. Foi 67 

sugerido um calendário fixo de reuniões. Dia 14 de setembro de 2015 a 68 

COBRAPE encaminhará ao ÁGUASPARANÁ o produto 1 referente ao 69 

plano de trabalho (revisão do diagnostico de qualidade de água será 70 

entregue junto com o P02), que encaminhará ao comitê, que realizará a 71 

reunião CTPLAN + plenária, definida para 29 de setembro de 2015, ás 14h 72 

na SANEPAR do Jardim La Salle. O Presidente Fabio Leal agradeceu a 73 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 74 

presente ATA, pelo estagiário David Salata Alves(ÁGUASPARANÁ). 75 

mailto:comiteparana3@aguaspr.pr.gov.br

