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Ofício nº 10/2012                                                   Curitiba, 16 de maio de 2012 
 
 
Prezado Senhor: 
 
 
A Organização Mundial de Saúde recomenda o desenvolvimento de planos de 
segurança para garantir a qualidade da água, incorporando metodologias de 
avaliação e gestão de riscos e práticas de boa operação dos sistemas hídricos. 
 
Em nível federal, o Ministério da Saúde ficou responsável pelo apoio à 
implantação de Planos de Segurança da Água. Em negociações entre o 
Ministério da Saúde e a SANEPAR, o Instituto das Águas do Paraná e o 
Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, definiu-se que a 
bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba, será uma das bacias 
piloto no Brasil aonde será aplicada a metodologia. 
  
O desenho institucional pensado será a criação, no âmbito do Comitê de Bacia 
e da sua Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano de Bacia, de um 
Grupo de Trabalho que possa gerenciar a aplicação da metodologia do PSA. A 
aplicação da metodologia será contratada, possivelmente com recursos do 
Ministério da Saúde.  
 
A criação do Grupo de Trabalho se dará em reunião da Câmara Técnica de 
Acompanhamento do Plano de Bacia no dia 30 de maio de 2012, às 9:00 horas 
no Centro de Treinamento da SANEPAR, Rua Eng. Rebouças, 1376.  
 
PAUTA: 
 

1. Apresentação do PSA -MS; 
2. Apresentação da Metodologia do PSA - MS; 
3. Início dos trabalhos para a elaboração de um Termo de Referência do 

"Programa  de Conservação da Qualidade de Água em Mananciais que 
tenha como base a aplicação do PSA" no Plano das Bacias do Alto 
Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. 

 
Diante do exposto, vimos consultar sobre seu interesse em integrar o Grupo de 
Trabalho, visando apoiar a implantação do PSA na bacia do Alto Iguaçu.  
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A manifestação de interesse deverá ser feita via e-mail até o dia 25 de maio, no 
seguinte endereço: 
Engª Olga Polatti 
Secretária Executiva do Comitê 
olgapolatti@aguasparana.pr.gov.br 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Ingrid Illich Muller 
Presidente do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira 
 


