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ASSUNTOS DISCUTIDOS: 34 
Às 14:00 horas do dia 06 de março de 2012, na Associação dos Funcionários do 35 
Instituto das Águas do Paraná, iniciou-se a 13ª Reunião da Câmara Técnica de 36 
Acompanhamento do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – 37 
CT-PLAN, para tratar da pauta estabelecida para a reunião. O Sr. Enéas Souza 38 
Machado deu início à reunião e após passou a palavra para a Sra. Olga Polatti fazer 39 
a leitura da Ata da 12ª Reunião da CT-PLAN realizada no dia 16 de novembro de 40 
2009, e após a mesma foi aprovada pelos presentes. Dando prosseguimento à 41 
reunião, foi apresentado pela relatoria um histórico do andamento dos trabalhos do 42 
Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, tendo sido realizado o 43 
diagnóstico no período de 2006-2008; em 2009 foram realizadas 5 reuniões para 44 
elaborar a proposta de enquadramento; no período de 2010-2011 foi realizada a 45 
revisão da Nota Técnica, atualização das densidades demográficas por sub-bacia 46 
com base no Censo de 2010 e dos custos de investimento (custos de ampliação do 47 
sistema e custos de melhoria da rede coletora) e em dezembro de 2011 teve a 48 



 
 

contratação de consultoria para término do Plano de Bacia. Foi mencionada ainda 49 
pela relatoria uma previsão de término do Plano para final de agosto. Foram 50 
discutidas as propostas de enquadramento para as sub-bacias selecionadas, sendo 51 
apresentada a proposta de classe de enquadramento de cada uma delas. Para a 52 
sub-bacia do Rio Iraí (trecho IR1) definiu-se o enquadramento em classe 3, apesar 53 
de que o ideal seria a classe 2 e sugeriu-se indicar em Nota Técnica que a partir do 54 
momento que forem realizadas ações nesta sub-bacia, na revisão do 55 
enquadramento discutir a possibilidade de ser enquadrada como classe 2, sendo 56 
que esta revisão acontecerá daqui 4 anos, e ainda, acrescentar na tabela das 57 
características da sub-bacia também os municípios de Campina Grande e Colombo 58 
que integram esta sub-bacia. A sub-bacia do Ribeirão Ponta Grossa ficou definida 59 
como sendo classe 4, Rio Cotia (trecho CO2) ficou como classe 3; o Rio Cambuí 60 
ficou como classe 4; o Rio Isabel Alves mantém como classe 3 tendo em vista que 61 
será implantada uma ETE; o Rio do Cerne ficou definido como classe 3 tendo em 62 
vista que há uma ETE e pressão ocupação urbana; o Rio Palmital (trecho PA2) por 63 
não ser mais utilizado como captação sugeriu-se enquadrar como classe 4, devendo 64 
no caso ser alterado o decreto estadual sobre mananciais de abastecimento pelo 65 
governo estadual. Como pontos de conflito no enquadramento ainda ficaram os rios 66 
Palmital, Pequeno e Itaqui. Em discussão com as propostas de enquadramento 67 
apresentada, ficou acordado com o Sr. Nicolas Lopardo da SANEPAR a realização 68 
de uma apresentação do Plano Diretor das Águas na próxima reunião da CT-PLAN, 69 
a realizar-se no dia 23 de março de 2012 às 9h. Na seqüência a Sra. Maria Luiza M. 70 
Araújo (representante da COMEC) citou a existência de um decreto estadual do 71 
Fundo de Preservação Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - FPA-RMC 72 
em que um dos componentes de alimentação deste fundo é a cobrança pelo uso da 73 
água e que frequentemente tem sido questionado pelo Tribunal de Contas, assim, 74 
sugeriu-se que este seja levado em consideração no Plano de Aplicação dos 75 
Recursos da Cobrança. Na sequencia foi apresentada pela relatoria a programação 76 
futura do processo de finalização do Plano, com a apresentação da proposta de 77 
enquadramento, Programa de Efetivação do Enquadramento, custos para sua 78 
efetivação, definição de critérios e preços unitários de cobrança e as diretrizes e 79 
ações para o Plano das Bacias. Ficou também prevista uma reunião no dia 30 de 80 
março de 2012 para a apresentação dos custos de enquadramento à CT-PLAN. Foi 81 
citado pelo Sr. Coordenador da CT-PLAN, Sr. Edgard Faust Filho, a criação do 82 
Grupo de Trabalho – PSA (MS) na reunião do dia 23 de março de 2012. Comentou-83 
se entre os presentes, a importância e complexidade na elaboração do Plano de 84 
Efetivação de enquadramento das bacias. Instituto das Águas ficou encarregado de 85 
verificar as metas progressivas x cargas de enquadramento propostas e apresentar 86 
nas próximas reuniões sobre o tema. Por fim, discutiu-se uma forma estratégica da 87 
participação de prefeitos, secretarias municipais de planejamento e urbanismo no 88 
processo de discussão do Plano, sendo por meio de consulta pública, audiências, 89 
reuniões, ficando em aberto para verificação. Não havendo mais dúvidas ou 90 
contribuições, deu-se encerrada a reunião. 91 
Curitiba, 06 de março de 2012. 92 
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