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ATA DA 14ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA
DO PARANÁ 3.

4

Em nove de agosto de 2013, às nove horas, no auditório do Refúgio

5

Biológico da Itaipu Binacional, reuniram-se os integrantes do CTPLAN,

6

para a 14ª reunião da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano da

7

Bacia Hidrográfica do Paraná 3, presentes Enéas Machado(Águas Paraná-

8

Curitiba),

9

Moretti(Cooperativa Agroindustrial LAR), Simone F. Benassi(ITAIPU),

10

Ivo B. Heisler Jr(Águas Paraná-Curitiba), Prof. Armin Feiden(Unioeste) e

11

Victor Martinez(SANEPAR-Foz do Iguaçu).A reunião iniciou com uma

12

breve discussão sobre a falha no envio de atas/minutas das reuniões para

13

alguns participantes, onde a Simone F. Benassi(ITAIPU) ressaltou que não

14

recebeu nenhum material por e-mail. Ivo então sugeriu que seja confirmado

15

o recebimento dos materiais por telefone. Professor Armin afirmou que as

16

últimas alterações dos planos serão enviados à todos por e-mail após o

17

recebimento da ATA da última reunião. Ficou definido que seriam 3 (três),

18

consultas públicas, sendo 01 em cada Unidade Hidrográfica de Gestão.

19

Com o auxílio do mapa da bacia, foi definido que os municípios que

20

realizarão os encontros serão Foz do Iguaçu, Toledo e Mercedes, onde o

21

plano será apresentado e aberto a debate. Locais podem ser revistos. Ficou

22

acordado também, que o Instituto das Águas do Paraná receberá os

23

produtos do Plano em PDF e deixará disponível no site para consulta

24

pública. Foi sugerida a realização da primeira consulta no mês de setembro,

25

em seguida foi

26

Instituto da Águas, SEMA, ITAIPU e Unioeste. Apresentação: Unioeste–

Adriana

Borges

Offemann(Brasil

Foods),

Claudiane

definido a dinâmica da consulta: Abertura: Comitê,
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27

Professor Armin Feiden. Discussão com a comunidade (presidente do

28

comitê). Contribuições: Apresentação das contribuições por escrito,

29

discussão e aprovação (coffee break – Luiz Ioshio Suzuke(ITAIPU) irá

30

verificar possibilidade de patrocínio). Divulgação da consulta pública:

31

Instituto das Águas com apoio da ITAIPU. Definição das datas:

32

Previamente foram sugeridas as datas de 02,03 e 09 de outubro, para a

33

realização das consultas públicas, sendo Mercedes, Toledo e Foz

34

respectivamente. Porém as datas devem ser confirmadas em decorrência

35

das agendas e eventos estaduais. Enéas Machado(Águas Paraná-Curitiba)

36

ficou responsável por enviar o termo de referência (TR) de contratação de

37

consultoria para apoio na elaboração da proposta enquadramento dos rios

38

da BP3 para os membros do grupo que não o receberam, como forma

39

desses poderem contribuir com sugestões. Foi iniciada a leitura da ata nº

40

12, onde foi sugerida alteração da linha nº 46- substituir a palavra

41

veracidade por um sinônimo “menos agressivo”. O número 8 deverá ser

42

eliminado da ata na linha 47. E o item 9 deverá ser reescrito pois da forma

43

que foi apresentado ficou de difícil entendimento. Na sequência, foram

44

discutidos outros itens da ata que devem ser alterados como: Corrigir linhas

45

140, pois a sugestão descrita não foi da Unioeste e sim da ITAIPU. Na

46

linha 226 foi afirmado que não foi recebido o material, mas na reunião foi

47

observado que o material foi enviado, porém não recebido. Na linha 241

48

ajustar que a recomendação, pois foi feita pela Equipe ITAIPU e não pelo

49

professor Armin Feiden(Unioeste). Na linha 251 também corrigir que foi a

50

Equipe da ITAIPU quem fez a sugestão. Na linha 257 alterar a frase que

51

descreve não aprovado, pela frase reprovado. Na linha 270 substituir

52

plano nacional por plano estadual. Alterar na linha 304 professor Armin
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53

Feiden(Unioeste) por Equipe da ITAIPU. Linha 305 colocar “A Unioeste

54

informou que ...”. Na linha 312/315 substituir professor Armin

55

Feiden(Unioeste) por Equipe ITAIPU. Foi observado que na linha 326 cita

56

a demanda de uma reunião, porém essa reunião não aconteceu, por isso a

57

reunião será marcada novamente para o mês de setembro/2013. Será

58

preciso rever o conteúdo na linha 324. Durante a leitura da linha 333 foi

59

destacado que não foi realizado o envio de informações ao Instituto das

60

Águas

61

Linha 342 substituir Unioeste por ITAIPU. Foi discutida a inclusão do

62

mapa de localização das estações da rede de monitoramento de qualidade

63

da água, para isso a Simone F. Benassi(ITAIPU) ficou com a

64

responsabilidade de enviar para o professor Armin Feiden(Unioeste) as

65

informações de 2010, para que sejam incluídas no plano. Linhas 375

66

substituir professor

67

linha 413 o número da resolução, pois a mesma está com erro de digitação

68

(trocar resolução 91/2008 por resolução 391/2008. Na linha 442 retirar a

69

frase – “referentes à água”, pois não faz sentido na frase. Na linha 453

70

colocar texto mantido e na linha 458 incluir a palavra “não” antes da

71

palavra houveram. Ficou alinhado que o Enéas enviará dados de outorga

72

para professor Armin. Na linha 499 alterar a descrição da Sadia, onde

73

descreve que a empresa “não tem outorga” colocar empresa “tem outorga”.

74

Na linha 546 retirar ponto de interrogação. Na linha 569 arrumar o erro de

75

português e substituir “pequena” da linha 574 e colocar “PCH”. Foi

76

discutido durante a leitura da ata que há erros de descrição de consuntivo e

77

não consuntivo, porém não será possível arrumar em razão de que a

78

informação esta errada na fonte, ou seja, do órgão outorgante. Foi definido

onde

o

referido

Instituto

aponta

esta

divergência.

Armin Feiden(Unioeste) por ITAIPU. Arrumar na
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79

que deve ser retirado o estudo do Rio Iguaçu do plano, (linha 661). Foi

80

destacada a importância de melhorar a descrição de quem escreve/sugere,

81

ou seja, de quem são as considerações (Unioeste/CTPLAN). As sugestões

82

do TR enquadramento deverão ser enviadas ao Instituto das Águas pelo

83

CTPLAN e integrantes até dia 15/09 por e-mail. Foi definido na reunião,

84

que informações que não ocorreram efetivamente no momento da reunião

85

não serão consideradas para a ATA. Deverá ser feito pelo professor Armin

86

Feiden(Unioeste) um documento com as informações da discussão

87

realizada na Unioeste, Alterando/Rejeitando e o mesmo deverá ser

88

encaminhado para o instituto das Águas para que possam ser discutidas

89

durante as reuniões.Foi sugerido pelo Enéas Machado(Águas Paraná-

90

Curitiba) fazer a releitura da ATA original antes da aprovação da mesma.

91

Enéas Machado(Águas Paraná-Curitiba) sugeriu a realização de uma

92

reunião para discutir, entre outros assuntos, o enquadramento dos rios,

93

andamento do Plano de Bacias e criação do CTCOB(Câmara Técnica de

94

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos). A sugestão foi aceita e ficou

95

previamente marcada para dia 12/09 às 14:00, porém deverá ser

96

confirmada. Após a finalização da leitura e considerações da ata nº 10, o

97

professor Armin Feiden(Unioeste) e Simone F. Benassi(ITAIPU) saíram

98

da reunião devido a outros compromissos, pois o horário marcado para a

99

reunião já havia se esgotado. Foi então aberta a ATA da reunião nº 13 para

100

leitura. A Claudiane Moretti(Cooperativa Agroindustrial LAR) iniciou a

101

leitura da ATA onde foi possível observar a pendência de indicadores de

102

monitoramento do plano até fim de setembro. Enéas destacou a necessidade

103

de fazê-lo. Na linha 16, foi observado um erro de português. Foi definido

104

que Ivo B. Heisler Jr(Águas Paraná-Curitiba) deverá passar os dados das
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105

SAMAES para a Unioeste. Na linha 26. Recomendará no plano que esse

106

pedido será adotado quando disponibilizados dados suficientes linha 26. 1.2

107

1.2.2 7.3. A ITAIPU irá entregar informações conforme linha 35. Foi

108

sugerida e aprovada a criação de um plano de ação para melhorar a gestão

109

das ações dos integrantes da CTPLAN. Ação pendente linha 45. Checar

110

pendência linha 50. Corrigir linha 62, 63 onde repete “programa do

111

programa”. Rever inclusão de programas ambientais da ITAIPU,

112

Cooperativa

113

Offemann(Brasil Foods) informou que entrará em contato com o secretário

114

da CTPLAN e repassará as informações discutidas na reunião sobre a

115

necessidade de alterações nas ATAS. Foi acordado que a ATA nº 13 será

116

aprovada somente após ressalvas. Ficou definido que o Ivo B. Heisler

117

Jr(Águas Paraná-Curitiba) fará a avaliação e validação de todas atas antes

118

da publicação no site. Enéas Machado encerrou a reunião agradecendo a

119

participação de todos.

Agroindustrial

LAR

e

Frimesa.

Adriana

Borges

