
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO   COMITÊ DE BACIAS DO BAIXO IVAÍ E 1 

RIO PARANÁ I 2 

. 3 

Aprovação da ata da reunião anterior; Apresentação, discussão e aprovação do 4 

Termo de Referência (TR) do Plano de Bacia pelo Sr. Eneas Souza Machado; 5 

Apresentação da experiência do Plano de Bacia do Alto Iguaçu/Alto Ribeira  pela 6 

Eng.ª Olga Polatt; Assuntos Gerais; Encerramento. 7 

 8 

Aos 31 dias de agosto de 2012, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal 9 

do Meio Ambiente, localizada à rua Benedito Brambila s/n, Vila Operária, realizou-10 

se a 2ª  Reunião Ordinária  do Comitê de Bacias do Baixo Ivaí e Paraná, contando 11 

com a presença do Titular LORENSO CASSARO  e Suplente RAFAEL CABRAL 12 

GONCALVES da Sanepar de Cianorte, Suplente IVALDETE TIJOLIN BARROS da 13 

Sanepar de Umuarama,  Titular VALTEIR GALDINO DE NOBREGA e Suplente 14 

PAULO ROGERIO BATTISTON da Sanepar de Maringá, Titular ARNALDO RECH  15 

da Sanepar de Paranavaí, Titular MARCOS HENRIQUE DA SILVA E Suplente 16 

CLAUDIO MONTEIRO da Usina de Açúcar Santa Terezinha – IVATE , Titular 17 

SIDNEY MENEGUETTI e Suplente ANDRE MARTELLO   da Usina de Açúcar 18 

Santa Terezinha – São Tome, Titular  PEDRO LOPES CALDAS e Suplente 19 

MARIANA HERNANDES da Usina de Açúcar Santa Terezinha-Rondon, Titular 20 

GILMAR MARQUES da Usina de Açúcar Santa Terezinha- Cidade Gaucha, 21 

Suplente MARCOS SILVA da COOPCANA, Titular KLEBER HUDSON CANASSA 22 

da APAI-PR,  Titular NATHALIE SAULLIN OLIVEIRA do Frigorifico Astra, Suplente 23 

ALISSON ADAMO ANDRADE da COCAMAR,  Titular ALTAIR BARBOSA da UEM, 24 

Titular IVO PIERIN e Suplente DEMERVAL SILVESTRE do Sindicato Rural, 25 

Suplente WANDA UGEDA PILLE do RETUR, Titular EDSON HEDLER da 26 

Prefeitura de Paranavaí, Titular JOSE DO CARMO LAVAGNOLI da  Prefeitura de 27 

Santa Izabel,  Suplente ANIELLI CRUZ da Prefeitura de Querência do Norte , 28 

Titular ODAIR PEREIRA do Instituto das Águas, Suplente  DAVID GOBOR do IAP,  29 

Titular AILTON BENININ e Suplente VERA LEITE da 14 ª Regional de Saúde, 30 

Secretaria Executiva- BENJAMIM BALSALOBRE. O Secretário Executivo 31 

BENJAMIM BALSALOBRE fez a verificação do quorum e disse contar com a 32 

presença de 19 Conselheiros titulares ou suplentes representando os titulares 33 

A reunião foi presidida pelo Sr. Arnaldo Rech, Presidente do Comitê, juntamente 34 

com o  Sr. Edson Hedler, Diretor de Eventos e Benjamim Balsalobre, Secretário 35 

Executivo,  o Presidente agradeceu a presença de todos e   passou para o item 1 36 

de pauta-  aprovação da ata da reunião anterior, que foi submetida à aprovação 37 

da Plenária e aprovada por unanimidade. A seguir passou   ao item 2 de pauta – 38 

apresentação, discussão e aprovação do Termo de Referência (TR) do Plano 39 

de Bacia pelo Sr. Eneas Souza Machado, Diretor de Gestão de Bacias 40 

Hidrográficas, que saúda a todos e desculpa-se pelas divergências, pois alguns 41 

membros não receberam o Temo de Referencia por problemas no e-mail, e pede 42 

que seja passada uma lista para a atualização de dados dos conselheiros, em 43 

seguida inicia a explanação vide slides,  dizendo que o Plano de Bacias está 44 

previsto em aproximadamente um ano, onde a parte inicial  em noventa dias com 45 

levantamento de dados através de estudos já realizados, sua criação deve ser 46 

mediante a criação de  uma câmara técnica- CT-PLAN – contendo um presidente, 47 

dois representantes da sociedade civil, dois do setor de usuários e dois do setor 48 

público, em seguida o mesmo apresentou os fundamentos, objetivos e 49 

instrumentos do  TR do Plano de Bacias, dizendo que o nosso plano é formado por 50 

diagnóstico, visão perspectiva, proposta de intervenção e consolidação do plano. 51 

Apresentando  o estado de cada um dos instrumentos de gestão. Etapa 1 – Com 52 



um diagnóstico sucinto na área de recursos hídricos, características gerais do  53 

meio biótico, abiótico e socioeconômico, divisão em sub bacias, demanda, 54 

qualidade e disponibilidade de água, uso e ocupação do solo, frequência de 55 

enchentes e estiagem, água subterrânea entre outros.  Etapa 2 – Visão 56 

Prospectiva através de estudos específicos, com elaboração de cenários 57 

alternativos, alterações no perfil da agricultura, crescimento populacional, áreas 58 

irrigadas e outros, onde os principais itens são enquadramento dos corpos d’água , 59 

cobrança e prioridade para outorga de direito de recursos hídricos. Indicadores de 60 

avaliação e monitoramento das ações implementadas pelo Plano. Etapa 3 – 61 

Propostas de intervenções com ações e obras para garantir níveis da qualidade da 62 

água, eventos críticos, capacidade técnica e ampliação e recuperação de áreas 63 

degradadas e unidades de conservação, educação ambiental para áreas de 64 

recursos hídricos, adequação do sistema de informações mantido pelo Instituto 65 

das Águas do Paraná. Etapa 4 – Consolidação do Plano, mobilização social, 66 

consulta pública, apresentação da Plenária do Comitê, versão final do plano, 67 

divulgação ao público com contribuições e passar à plenária a versão final. Enéas 68 

diz  que esse foi um resumo sucinto do Plano e que vai encaminhar para todos 69 

os conselheiros o TR para contribuições.  Processo Licitatório é realizado através 70 

de concorrência pública, com itens de técnica  e preço ( 70% técnica e qualidade,  71 

e 30% preço ). Com o prazo de execução em quatorze meses, devido ao trabalho 72 

ser muito complexo. A etapa de pré-licitação é de dois meses com a preparação 73 

do edital. Depois há quarenta e cindo dias para apresentarem propostas, 74 

julgamento, análise de documentos, empresa vencedora, homologação do 75 

governador e SEMA da Casa Civil e assinatura do contrato em dezembro de 2012 76 

ou janeiro de 2013, com conclusão em 2014. Após a explanação a plenária do 77 

Comitê de Bacias do Baixo Ivaí e Rio Paraná I aprovou o Termo de Referência 78 

desde que aceitem as contribuições dos membros que serão enviadas por e-mail 79 

ao Sr. Eneas Machado até o dia nove de agosto.  Passando para o item  3 de 80 

pauta- apresentação da experiência do Plano de Bacia do Alto Iguaçu/Alto 81 

Ribeira, pela Gerente da Bacia, Engª Olga Polatt, a mesma iniciou a explanação  82 

falando sobre o histórico da região metropolitana de Curitiba e sobre a 83 

retrospectiva da instalação do comitê e suas desativações e ativações 84 

detalhadamente,  instalação do Comitê em 2001, desativação em 2004, reativação 85 

em 2006, ,novembro de 2006 contratação e consultoria dos recursos ANA,  criação 86 

da CT-PLAN em 2006 e aprovação do relatório de cenários em 2009, aprovação 87 

do diagnóstico em 2008, julho de 2009 término do contrato, fevereiro de 2012 88 

reativação da Câmara Técnica, acompanhamento do plano e cobrança e julho de 89 

2012 apresentação do relatório de  enquadramento dos corpos de água em 90 

classes, outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, qualidade da água 91 

cobrança pelo direito de utilização,   uso e ocupação do solo, demandas hídricas, 92 

eventos críticos,  levantamento de dados com utilização de estudos já feitos,  entre 93 

outros diagnósticos como já explicado  anteriormente na apresentação do Sr. 94 

Eneas Machado. A Sra. Olga Polatt continua falando sobre articulações do 95 

planejamento do Plano diretor Municipal, Plano de Saneamento, sempre com 96 

alguns questionamentos como, parâmetros utilizados, fontes de poluição, recursos, 97 

diminuição da poluição, tempo entre outros. A versão de referencia está 70% 98 

enquadrada, com parâmetro da 02- DBO, com período de 17 anos de 2013 a 99 

2030.  O Presidente ARNALDO RECH  agradeceu as exposições e passou ao 100 

item 4 de pauta – assuntos gerais, abriu a palavra aos Conselheiros, onde houve 101 

alguns questionamentos  a respeito da cobrança da água e dos outros assuntos 102 

tratados, todos devidamente respondidos pelo Sr. Eneas Machado e pela Sra. 103 

Olga Polatt,  não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente do 104 



Comitê ARNALDO RECH, deu por encerrada a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de 105 

Bacias do Baixo Ivaí e Rio Paraná I  agradeceu a presença de todos e deu por 106 

encerrada a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias do Baixo Ivaí e Rio Paraná 107 

I. 108 

 109 

Paranavaí, 31 de julho de 2012 110 

 111 

ARNALDO GIOVANI RECH 112 

Presidente do Comitê de Bacias do Baixo Ivaí e Rio Paraná I 113 


