
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 1 

DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2  2 

 CBH - NORTE PIONEIRO  3 

 4 

Aos 31 de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, deu-se 5 

inicio à 8ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Cinzas, 6 

Itararé, Paranapanema 1 e Paranapanema 2, no  Anfiteatro do CCHE, Campus 7 

Jacarezinho da UENP (antiga FAFIJA), situada na Rua Padre Melo, 1.200, 8 

Jacarezinho/PR. Compôs a mesa o Vice Presidente  do Comitê, Sr.Gandy Ney de 9 

Camargo(SANEPAR) e Ângela Maria Ricci, Secretária Executiva do Comitê 10 

(AGUASPARANÁ).O Presidente da Mesa, Sr. Gandy Neyde Camargo (SANEPAR), 11 

iniciou a reunião informando e justificando a ausência do Presidente Sr. Alfredo 12 

Alemão(EMATER), que por problemas de saúde na família não poderia estar 13 

presente para conduzir a reunião e,conforme o regimento interno, o vice-presidente 14 

assume a direção.Declarou aberta a reunião e saudou os membros do Comitê e 15 

convidados presentes, agradeceu a presença de todos, dando as boas vindas à 8ª 16 

reunião ordinária do Comitê.Informou a PAUTA:1. apresentação do Plano de 17 

Trabalho para a Execução do Plano de Bacia pela empresa ENGECORPS;2. 18 

Aprovação da Ata da 7ªReunião Ordinária do Comitê; 3. Apresentação dos trabalhos 19 

da Câmara Técnica de Pesquisa e Extensão pelo Coordenador da CTPE e discussão 20 

e aprovação da Resolução 01/2014;4. Assuntos Gerais. O Sr. Gandy(SANEPAR) 21 

solicita a inversão da pauta, com início da reunião pelo item 2: leitura e aprovação da 22 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê, em votação, com concordância dos 23 

membros presentes. Após leitura da Ata pela Secretaria Executiva, o Sr. Enéas 24 

(AGUASPARANÁ)solicitou a correção de seu nome, a Sra. Eliane de Fátima Simões, 25 

PM de Santo Antonio da Platina,posicionou-se contrária a PCH da Foz do Anta, o Sr. 26 

Enéas (AGUASPARANÁ) solicitou que a prefeitura também se posicione junto ao IAP 27 

e à Empresa que elaborou o EIA/RIMA da PCH Foz do Anta, através da empresa de 28 

Consultoria Miller, representada pelo Senhor Arnaldo Carlos Miller, consultor. O Sr. 29 

Gandy (SANEPAR), retomou a explanação sobre a melhor forma para se obter as 30 

informações. O Sr. Laércio solicita resposta pela empresa da PCH- Foz do Anta dos 31 

quinze itens protocolados, já que houve tal comprometimento na 7ª reunião ordinária, 32 

por parte da Consultoria Miller. O Sr. Gandy(SANEPAR) solicita à Secretaria 33 

Executiva do Comitê que, encaminhe carta à Empresa solicitando respostas dos 34 

quesitos e correspondência para o IAP solicitando informações sobre a análise da 35 

PCH- Foz do Anta, para apreciação do Comitê;solicita também a correção dos 36 

tempos verbais. Não havendo mais nenhum questionamento a Ata foi aprovada por 37 

unanimidade e, após as devidas correções, será encaminhada por e-mail aos 38 

membros.Na seqüência o próximo item da pauta: Apresentação do Plano de 39 

Trabalho para a execução do Plano de Bacia da empresa ENGECORPS, o Sr. 40 

Danny D. de Oliveira(ENGECORPS) iniciou com a apresentação da empresa, 41 

ENGECORPS, informando que a mesma é uma empresa multinacional – pertencente 42 

ao grupo TYPSA (Espanha), que há quarenta anos atua nessa área, tem sua sede 43 

no Brasil na cidade de Barueri, São Paulo, filiais pela América Central, E.U.A, 44 

Europa, África. O Sr. Dani(ENGECORPS) relatou os trabalhos já realizados  pela 45 

empresa: Atlas Nordeste- atualizado, Atlas de Recursos Hídricos do Brasil, Aqüífero 46 

Guarani, Aterro Sanitário, Planejamento de Drenagem do Alto do Rio Tiete. 47 

Aeroporto de Guarulhos.O objetivo desses relatos foi mostrar os trabalhos e a 48 

experiência de dez anos de contrato com a Agência Nacional de Águas, encerrando 49 

a apresentação da Empresa. Passou a palavra para a Senhora Aida (ENGECORPS), 50 



Coordenadora Geral do Plano de Bacias do Norte Pioneiro, que iniciou sua fala 51 

informando a finalidade do encontro, que é a apresentação do Plano de Trabalho a 52 

ser realizado pela ENGECORPS para a elaboração do Plano de Bacias do Norte 53 

Pioneiro; informou que os últimos ajustes foram realizados no dia dez de junho de 54 

2014 em Curitiba, no AGUASPARANÁ, traçando os objetos, enfoques e o Termo de 55 

Referência para a elaboração do Plano. Relatou ainda que está faltando alguns 56 

alinhamentos com o AGUASPARANÁ, mas que o Plano de Trabalho já está definido 57 

em sua maioria. A Sra. Aida(ENGECORPS) iniciou a apresentação do Plano de 58 

Trabalho, estabelecendo que o Plano está dividido em quatro grandes etapas, cada 59 

uma composta por produtos específicos que serão entregues como relatórios 60 

técnicos parciais que serão encaminhados para o AGUASPARANÁ, para a Câmara 61 

Técnica do Plano de Bacia e, para aprovação do Comitê. As etapas do Plano são: 62 

primeira etapa, diagnóstico da bacia, e será feito com os dados disponíveis, focando 63 

os problemas que existem, com a caracterização da bacia, diagnóstico do uso e 64 

ocupação dos solo, levantamento e análise de eventos críticos, diagnóstico das 65 

disponibilidades e demandas hídricas; a segunda etapa do plano refere-se a uma 66 

visão prospectiva, com a elaboração dos cenários alternativos e respectivo balanço 67 

hídrico; na terceira etapa se fará as propostas de intervenções  e a quarta etapa,final, 68 

a Consolidação do Plano. O objetivo é identificar o cenário atual de demandas e 69 

disponibilidades das Bacias, em função das condicionantes socioeconômicas e 70 

ambientais, com a finalidade de elaborar as projeções, visando estabelecer diretrizes 71 

e programas. A Sra. Aida informou sobre a caracterização das bacias, que 72 

apresentarão os meios físico, biótico e socioeconômico da bacia a partir de fontes 73 

secundárias. Quanto à regionalização da gestão dos recursos hídricos, a 74 

ENGECORPS solicita apoio da CâmaraTécnica do Plano e, posteriormente 75 

aprovação do Comitê sobre a necessidade ou não de uma nova divisão das sub-76 

bacias para o Plano. A Sra. Aida relata que o Diagnóstico está alinhado com a 77 

Agencia Nacional de Águas em relação ao Plano de integração do CBH-78 

Paranapanema e que, informações tais como a PCH Foz do Anta e o Programa de 79 

Fomento de Aqüicultura, relatado no inicio da reunião, na leitura da ata, podem 80 

contribuir na elaboração do Plano. O Sr. Roberto (Duke Energy) questionou se 81 

haverá estudo de campo no item de enquadramento dos corpos d'agua? A Sr.Aida 82 

respondeu que não haverá estudo de campo, com uso de dados secundários 83 

fornecidos pelo AGUASPARANÁ e SANEPAR. O Sr. Gandy (SANEPAR) questionou 84 

o nível de detalhamento do enquadramento. O Sr. Enéas informou que o mesmo 85 

será feito para os rios principais e rios que cruzem áreas urbanas e a jusante de 86 

ETEs domésticas e industriais, com análise da DBO e fósforo. O Sr. Roberto (Duke 87 

Energy) questionou se os dados que farão parte do enquadramento são atualizados? 88 

O Sr. Enéas (AGUASPARANÁ) informou que os dados compõem uma série 89 

histórica. Como é o rio é hoje e o que se pretende no futuro. A. Sr. Aida informou que 90 

para se elaborar um enquadramento, a análise de campo é possível, porém muito 91 

oneroso, e que essa forma não faz parte do termo de referência para a elaboração 92 

do Plano de Bacias Hidrográficas do Norte Pioneiro. O Sr. Laércio questionou sobre 93 

se os dados não serem corretos, o resultado pode ser confiável? O Sr. Samek, 94 

(AGUASPARANA), relatou que dentro do monitoramento o AGUASPARANA, a 95 

COPEL e a SANEPAR possuem dados de pelo menos os últimos cinquenta anos. A 96 

Sra. Aida informou que os dados existentes no Paraná estão bem, em relação ao 97 

dados de outros estados. O Sr. Enéas(AGUASPARANÁ) relatou que a ANA (Agencia 98 

Nacional de Águas) está elaborando um plano de monitoramento da água em rede 99 

Nacional. A Sra. Aida retomou a explanação sobre a fase final do plano que é a 100 



Consolidação, informando que nessa etapa será necessário a realização de 101 

Audiências Públicas e depois a Aprovação do Comitê, elaboração final do Plano e o 102 

relatório síntese. A Sra. Aida apresentou o Cronograma com os prazos e as reuniões 103 

que ocorrerão com a CTPLAN e o Comitê. O Sr. Gandy (SANEPAR) informou que as 104 

reuniões da CTPLAN tem sido feitas somente com a participação dos membros da 105 

Câmara,mas fica o de convite aos membros que desejarem participar.O Sr. Enéas 106 

(AGUASPARANA) informou que para cada etapa a empresa ENGECORPS enviará 107 

um relatório à Câmara Técnica do Plano para análise e ajuste, quando necessários, 108 

sendo encaminhado para o AGUASPARANA, que retornará para a ENGECORPS. A 109 

Sr. Aida mostrou que a Consulta Pública do Plano está prevista para março de 2015, 110 

e nesse momento haverá a necessidade de um grande fórum com a participação de 111 

um maior número de pessoas. Encerrando a apresentação,abrindo espaço para 112 

perguntas.Sem perguntas, o Sr. Gandy (SANEPAR) deu seguimento à pauta, 113 

passando para o item1:Apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica de Pesquisa 114 

e Extensão pelo Coordenador da CTPE, discussão e aprovação (Resolução 115 

01/2014),passando a palavra ao Sr. Aécio, Coordenador da Câmara Técnica de 116 

Pesquisa e Extensão, que passa a relatar. A CTPE neste semestre teve quatro 117 

reuniões com análise da PCH- Foz do Anta e a análise da Resolução 06/2014. 118 

Quanto a PCH- Foz do Anta, até o momento está em análise no IAP pela Comissão 119 

Específica de obras especiais existente em Curitiba. A Sra. Rosa (IAP) informou que 120 

encaminhou os quesitos protocolados pelo Senhor Laércio para Curitiba. O Sr. Enéas 121 

(AGUASPARANA) pediu a palavra e solicitou que o Comitê faça uma 122 

correspondência para o IAP solicitando informações da situação atual do processo 123 

da PCH - Foz do Anta e outra para a empresa responsável pelo EIA-RIMA solicitando 124 

a resposta dos quesitos apresentados na reunião ordinária passada. O Sr. 125 

Gandy(SANEPAR) coloca em votação que aprovam a sugestão e o envio de carta 126 

registrada, ficando a Secretaria Executiva do Comitê responsável pelo 127 

encaminhamento das referidas cartas. Próximo item, Aprovação da Resolução 128 

01/2014 encaminhado por email aos membros. O Sr. Gandy(SANEPAR) iniciou a 129 

explanação informando que as alterações da Resolução 06/2014 ocorreram após 130 

muitas discussões da Câmara, entendendo que a Portaria 06/2014 deveria ser 131 

complementada em alguns itens, surgindo assim a Resolução 01/2014. Após lida e 132 

comparada com a Resolução 01/2014, em que complementa a Resolução 06/2014, 133 

artigo primeiro, em que complementa a parte de final especificando," ao pequeno 134 

produtor",e o item 1 do artigo primeiro, com a complementação final, "desde que não 135 

impeça o deslocamento da fauna aquática dentro do curso hídrico". A Sra. Aida 136 

questiona o item 1 com relação ao Barramento em curso d’água com volume de até 137 

15.000 m³, que seria um volume de água muito grande, e se essa Portaria já estava 138 

em vigor. A Srta.Ângela (AGUASPARANA) informou que a portaria já está em vigor 139 

desde janeiro deste ano, mas que o Comitê tem competência para alterar, conforme 140 

estabelece o artigo segundo.A Sra. Eliane (PM Santo Antonio da Platina), solicita que 141 

haja uma complementação no artigo primeiro, em que se estabeleça o termo 142 

pequeno produtor. A Sra. Rosa do IAP interveio e informou que houve várias 143 

discussões durante as reuniões da Câmara Técnica sobre o tema, e por consenso 144 

chegou-se a essa denominação. A Sra. Eliane questionou se não seria melhor que 145 

houvesse uma definição de pequeno produtor. A Sra. Rosa informou que já existe a 146 

definição de pequeno produtor de acordo com a legislação. A Sra. Rosa IAP, propõe 147 

- pequeno produtor, conforme definição legal. Posto em votação, por unanimidade os 148 

membros concordaram com a alteração e a aprovação da Portaria 01/2014, que será 149 

encaminhada pela Secretaria Executiva do Comitê à Diretoria do AGUASPARANÁ. O 150 



Sr. Gandy retomou a reunião para o último item da pauta, assuntos gerais e a 151 

Secretária Ângela pediu a palavra para falar das Oficinas do PIRH (Plano de 152 

Integração do Paranapanema) que serão realizadas, no CBH Norte Pioneiro, no dia 153 

17 de setembro; também informou que as três bacias da vertente no estado do 154 

Paraná, terão oficinas para o diagnóstico: Norte Pioneiro, Piraponema e Tibagi. O Sr. 155 

Gandy destacou a importância da Oficina e solicitou a contribuição de todos na 156 

divulgação, inclusive junto às Prefeituras. E ressaltou que no início da formação do 157 

Comitê muitos quiseram participar lotando as salas e que hoje apenas alguns se 158 

fazem presentes, e que é necessário uma maior divulgação do Comitê e dos 159 

trabalhos que estão sendo realizados, para o retorno desses membros. Sem mais a 160 

relatar encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Ângela Maria Ricci, 161 

Secretária, lavrei a presente ata, sendo posteriormente encaminhada aos membros 162 

do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 163 

Paranapanema 2, CBH Norte Pioneiro para aprovação na reunião plenária seguinte.  164 

 165 

 166 
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      GANDY NEY DE CAMARGO   ÂNGELA MARIA RICCI 168 

Vice Presidente do CBH Norte Pioneiro  Secretária Executiva do CBH Norte 169 

       Pioneiro 170 
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