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ATA DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DA BACIA 2 

HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI  3 

PAUTA: 1- Oficina de Construção do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 4 

Hidrográfica do Rio Paranapanema - PIRH-PARANAPANEMA- Oferecido pela ANA- 5 

Agência Nacional de Águas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema - 6 

CBH-PARANAPANEMA (comitê que abrange os estados de SP e PR). Aos doze dias 7 

do mês de setembro do ano de 2014, às 09h00m, no Auditório do IAPAR, em 8 

Londrina-Pr, após a verificação e constatação de quórum, iniciou-se a 3ª Reunião 9 

Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. Na ausência do 10 

Presidente do Comitê, Sr. Galdino de Andrade,o Sr. Ivo Bernardo Heisler Junior 11 

(AGUASPARANA) deu boas vindas aos membros do Comitê e demais presentes, 12 

agradeceu a hospitalidade do IAPAR em receber o Comitê para essa Oficina 13 

coordenada pela ANA e Comitê de Bacia Hidrográficas do Rio Paranapanema. 14 

Fez um breve relato dos trabalhos referente ao Plano de Bacias do Rio Tibagi, 15 

passando a palavra para o Sr. Luis Miranda Mello (ANA - Gerente de Capacitação 16 

da Superintendência de Apoio à Gestão) que iniciou a oficina do período da 17 

manhã, esclarecendo como esta será organizada, a divisão dos grupos de 18 

trabalhos, os acordo de convivência no desenvolver das atividades. Na sequência 19 

o Sr Luis Gustavo (ANA) apresentou sobre a metodologia a ser utilizada, que será 20 

a Matriz FOFA OU SWOT e suas variáveis (FORÇA, FRAQUEZA, AMEAÇA E 21 

OPORTUNIDADES), com a divisão dos grupos, sendo que todos participarão 22 

dando sua opinião sobre as variáveis no âmbito de seus conhecimentos dentro da 23 

Bacia do rio Tibagi. Após relato foram selecionadas as cinco mais destacadas de 24 

cada variável, formatando um resultado que foi espacializando pelo Sr. Luiz 25 

Gustavo (ANA), comentando os pontos positivos e negativos, encerrando as 26 

atividades do período da manhã. Período da tarde, o Sr. Luis (ANA) informou 27 

como seria a metodologia, com um mapa da Bacia do Rio Tibagi que incluía uma 28 

legenda colorida para cada variável da FOFA/SWOT cada grupo identificou em 29 

cada mapa as variáveis de forma pontual e após apresentaram cinco várias 30 

priorizadas, na sequência os participantes voltaram para a plenária o Sr. Thiago 31 

Henrique Fontanelle (GEPLAN/SPR) fez a apresentação  sobre o diagnóstico 32 

preliminar da UGRH do Paranapanema, após relato o Sr. Luis Gustavo(ANA), 33 

encerrou a oficina agradecendo a todos a participação. Sendo apenas isso, deu 34 

por encerrada a reunião. Não havendo nada mais a ser acrescentado, eu, Angela 35 

Maria Ricci, AGUASPARANÁ, lavrei a presente ata. 36 
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IVO BERNADO HEISLER JUNIOR 38 

AGUASPARANÁ- Membro do Comitê 39 
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Angela Maria Ricci 41 
Secretaria Executiva - AGUASPARANÁ 42 
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