
ATA DA 1ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PLANDO 1 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CINZA, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E 2 

PARANAPANEMA 2  3 
 CBH - NORTE PIONEIRO - CTPLAN 4 

DATA: 20 de agosto de 2014, às 10:40 5 
Local: sala de reuniões do Hotel Fazenda Carro de Boi, Tomazina. PAUTA: A necessidade ou não de 6 
uma modificação na divisão proposta da sub-bacia (Seções de Controle) da bacia, para o Plano. 7 
Participantes: Sr. Alfredo Braz da Costa Alemão (EMATER), Presidente do Comitê; Sr. Gandy Ney de 8 
Camargo (SANEPAR), Vice-presidente do Comitê, eu Ângela Maria Ricci, (AGUASPARANA) 9 
Secretaria Executiva do Comitê, Sra. Rosa Maria Gonzaga Baccon, (IAP), Bráulio Lozano Leonel 10 
(SANEPAR), Almir Del Padre (SENGE), Ângela Maria Batistão (PISA), justificada a ausência da Sra. 11 
Karine Gassner (PM Pinhalão) e o Sr. Enéas, AGUASPARANÁ e Coordenador da CTPLAN, por 12 
compromissos anteriormente agendados. O Sr. Alfredo Alemão, conduziu a reunião e eu Ângela Maria 13 
Ricci AGUASPARANÁ, relatora, com a concordância dos membros presente teve inicio a reunião. O 14 
Sr. Alfredo com os mapas previamente encaminhados para todos os membros (mapa Norte Pioneiro- 15 
outorga situação, Mapa Norte Pioneiro - Subterrâneas, Mapa Norte Pioneiro - Superficiais, Mapa Norte 16 
Pioneiro - Seções de Controle) questiona de que forma seria a análise para efetuar a sub-divisão das 17 
bacias. O Sr. Gandy relata que por informações do membro da SANEPAR do Comitê do Piraponema 18 
houve bastante questionamento sobre essa situação, inclusive questionou-se porque a ENGECORPS 19 
não estava presente. Eu Ângela AGUASPARANA, coloquei conforme foi esclarecido na Reunião 20 
Ordinária, esse momento seria da Câmara Técnica, que traçaria a necessidade ou não de uma sub-21 
divisão da Bacia, mas nada impediria que nas próximas reuniões, se fosse necessário, a possibilidade 22 
de uma  vídeo conferencia. Fica registrado o questionamento do Sr. Gandy e do Sr. Alfredo com 23 
relação à ausência da EMPRESA ENGECORPS que deveria apresentar alternativas e esclarecimento 24 
sobre a questão da sub-divisão. Em sequência em análise aos mapas, o Sr. Alfredo questionou quais os 25 
meios a serem avaliados: físico, biótico e socioeconômico da bacia. Os membros em análise dos mapas 26 
na questão de outorga, verifica-se uma concentração maior de outorga na Bacia do Cinzas, com relação 27 
a Bacia do Paranapanema 1 e 2 e Itararé a divisão apresentada e analisada pelos membros não haveria 28 
necessidade de uma sub divisão. O Senhor Del Padre (SENGE) informa que as divisões do mapa de 29 
divisão da sub-bacia (Seção de Controle) está bem definido com exceção da Bacia do Cinzas, em uma 30 
parte de grande concentração. Em analise optou-se por três cortes, para uma análise melhor dos dados 31 
da bacia do Rio das Cinzas, a que corresponderia a parte de grande concentração, e quando for 32 
necessária um resultado total da bacia se faria apenas a somatória. Dessa forma com a aprovação de 33 
todos os membros da CTPLAN, optou-se pela divisão em sub bacias somente na do Cinzas, o mapa 34 
marcado foi o de divisão da Bacia (Seções de Controle), que será encaminhado por mim ao Sr. Enéas 35 
(AGUASPARANÁ), para as devidas providências. Por sugestão do Sr. Bráulio e em concordância 36 
pelos membros, solicita-se a verificação de como interferiria essa sub divisão nos dados e na analise 37 
em relação ao Plano. Nada mais a relatar, o Sr. Alfredo encerra a reunião, agradecendo a presença de 38 
todos. 39 
 40 
ALFREDO ALEMÃO ANGELA MARIA RICCI 41 
COORDENADOR RELATORA  42 


