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 40 
ASSUNTOS DISCUTIDOS: 41 
Às 9:00 horas do dia 05 de abril de 2012, no Centro de Treinamento da SANEPAR, 42 
iniciou-se a 15ª Reunião da Câmara Técnica de Cobrança Pelo Uso de Recursos 43 
Hídricos - CT COB, para tratar da pauta estabelecida para a reunião. Primeiramente 44 
foi realizada a apresentação de cada participante na reunião e após a Sra. Olga 45 
Polatti (Instituto das Águas) deu início à reunião, item 01 da pauta – aprovação da 46 
ata da 14ª Reunião da CT-COB, procedendo à leitura da mesma, sendo que a ata, 47 
com contribuições da COPEL e SANEPAR, foi aprovada por unanimidade e passou-48 



 
 

se ao próximo item da pauta, explicando brevemente o que foi desenvolvido do 49 
Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, citando o diagnóstico e 50 
os cenários. Após, foi explicado aos presentes como será formado o Plano de 51 
Investimentos e as possibilidades de recursos para sua implantação, tomando como 52 
exemplo de planos de outras bacias hidrográficas. Sra. Martha Sugai (COPEL) citou 53 
que ao invés de apontar a “contrapartida” dos usuários deveria ser substituída por 54 
“investimento” na relação apresentada dos recursos para implantação do Plano de 55 
Investimentos e deveria ser colocada em primeiro lugar na relação. Após, Sr. Pedro 56 
Luis (SANEPAR) comentou sobre a Política de Saneamento no Brasil, em que as 57 
obras são executadas com recursos autofinanciados e o principal retorno se dá 58 
através da cobrança pela tarifa, não havendo recurso a fundo perdido para tal, como 59 
ocorre em outros países. Falou também sobre as dificuldades de se mensurar hoje 60 
os custos para saneamento para investimentos futuros e que os investimentos 61 
federais para saneamento são focados na saúde pública, considerando o 62 
“afastamento” e  não estão “conversando” com os recursos hídricos, dificultando 63 
mais ainda o processo de gestão destes. Dando sequencia à apresentação, a Sra. 64 
Olga Polatti (AGUASPARANÁ), citou o Decreto estadual nº 9.132/2010 que 65 
regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e apresentou, como exemplo, 66 
a forma que o CEIVAP vem aplicando os recursos obtidos com a cobrança pelo uso 67 
da água. Sr. Pedro Luis (SANEPAR) comenta que o recurso aplicado no CEIVAP é 68 
muito pouco em relação ao arrecadado. A Sra. Olga Polatti (AGUASPARANÁ) 69 
explicou que o Plano das bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira terá dois 70 
estudos adicionais, mencionando o Plano da Cobrança pelo uso da água e o Plano 71 
de Enquadramento e Efetivação, sendo que estes estão em construção no 72 
momento, e apresenta um exemplo de Plano de Efetivação para as bacias do PCJ. 73 
Após, a Sra. Maria Luiza M. Araújo (COMEC) comentou sobre os recursos que estão 74 
disponíveis no SEDU para projetos de controle de cheias, e que a COMEC 75 
conseguiu através deste, a obtenção de recurso para projetos na área do Alto 76 
Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira e também sugeriu no Plano de Bacias do Alto 77 
Iguaçu a priorização da desapropriação de áreas para controle de cheias, que fosse 78 
verificada esta possibilidade para a destinação de recursos obtidos com a cobrança 79 
pelo uso da água. Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Olga Polatti 80 
(AGUASPARANÁ) explicou as etapas para utilização dos Recursos e o Sr. Enéas 81 
Machado (AGUASPARANÁ) sugeriu que seja lançado edital para seleção de 82 
projetos a cada dois anos ao invés de apenas um tendo em vista os procedimentos 83 
burocráticos e demorados, tendo aprovação dos demais presentes nesta reunião. A 84 
Sra. Maria Luiza M. Araújo (COMEC) comentou sobre a elaboração dos cenários 85 
realizada para o Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, 86 
registrando neste evento que a COMEC não concordou com este estudo. Sra. Olga 87 
Polatti (AGUASPARANÁ) comentou brevemente o processo e explicou que alguns 88 
dados estavam sendo atualizados com base no Censo de 2010 na finalização do 89 
processo do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. A Sra. 90 
Maria Luiza M. Araújo (COMEC) colocou em pauta sobre as áreas de mananciais 91 
que precisam ser definidas como, por exemplo, a do Rio Pequeno, e ficou acordado 92 
que seria agendada uma reunião com as diretorias da COMEC, Sanepar e Instituto 93 
das Águas para discutirem sobre as áreas de mananciais do Rio Pequeno, Palmital 94 
e Itaqui/ Campo Largo, sendo que o Instituto das Águas do Paraná ficou 95 
encarregado de encaminhar um ofício à COMEC solicitando tal evento. Após, a Sra. 96 
Martha Regina Von Borstel Sugai (COPEL) também comentou que foi contrária ao 97 



 
 

estudo dos cenários apresentado para o Plano das Bacias. Após, a Sra. Olga Polatti 98 
(AGUASPARANÁ) comentou que foi elaborada uma apresentação do diagnóstico e 99 
dos cenários do Plano das Bacias, passando a palavra para a Letícia S. Cardon de 100 
Oliveira (FERMA Eng.). A Sra. Letícia S. Cardon comentou sobre a elaboração do 101 
referido material e que o Instituto das Águas estaria disponibilizando no site do 102 
COALIAR, e sugeriu que os demais participantes dessem uma verificada neste 103 
material, e que se surgissem dúvidas ou quisessem comentar algo a respeito 104 
poderia ser conversado na próxima reunião. A Sra. Martha Regina Von Borstel Sugai 105 
(COPEL) sugeriu então, que esta apresentação fosse explanada em reunião, ficando 106 
assim, agendada uma reunião do CT-COB em conjunto com a CT-PLAN para o dia 107 
19 de abril de 2012 as 9h, local a definir. A Sra. Martha Regina Von Borstel Sugai 108 
(COPEL) solicitou também que fosse realizada uma apresentação do Termo de 109 
Referência de contratação da empresa de consultoria, das etapas e do conteúdo 110 
que está previsto para a finalização do processo, e ainda, apontar as informações 111 
que serão necessárias para a sua elaboração e o que os membros do Comitê 112 
podem estar contribuindo no processo. Foi comentado pelos participantes e 113 
estendido o convite para o Seminário do PCJ que acontecerá no dia 24 de abril de 114 
2012. Também ficou acordada a organização e realização de seminário de 115 
discussão/treinamento ao Comitê sobre a cobrança pelo uso da água, ficando 116 
prevista a sua realização para o mês de maio de 2012. Sem mais para o momento, 117 
deu-se encerrada esta reunião.  118 
Curitiba, 05 de abril de 2012. 119 
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