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INTRODUÇÃO

Trata-se de Audiência Pública proposta e realizada pela Comissão de Meio Ambiente,

Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos, com o tema CRISE HÍDRICA, realizada

em 29 de abril de 2021 de forma remota e disponibilizada no canal do YouTube da Câmara

Municipal de Curitiba, no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=QvdccDANFrw.

Acompanhada por aproximadamente 220 pessoas pelas redes sociais da Câmara de Curitiba

e pela plataforma de videoconferência, um dos temas mais presentes foi a crítica à Sanepar pela

falta de planejamento e de gestão de riscos para evitar o desabastecimento.

Na abertura do encontro, Maria Leticia lembrou que a cidade vem enfrentando rodízio de

abastecimento no mesmo período em que sofre com a pandemia da COVID-19. Ainda fez uma

reflexão a respeito da origem da crise. “Muitos pensam que a volta do período chuvoso vai

normalizar a situação. Mas acredito que essa crise é fruto de vários fatores, entre eles o grande

problema mundial da sustentabilidade ambiental, mas também os investimentos realizados pela

empresa de saneamento delegada para prestar o serviço, que é a Sanepar”.

A direção da Sanepar apresentou dados sobre níveis pluviométricos, investimentos e

defendeu que a forte estiagem é a causadora da crise. “Vivemos uma crise hídrica sem precedentes,

não só pelo baixo volume de chuva como também porque nunca foi necessário manter o

abastecimento de tanta população”, segundo Julio Gonchorosky, Diretor de Meio Ambiente e Ação

Social da companhia. De acordo com o Presidente da empresa, Claudio Stabile, o rodízio de água e

a contribuição da população na economia de consumo ajudaram a situação não ser ainda mais

grave. Ele contou que a empresa distribuiu 4 mil caixas d’água para famílias que não possuem

sistema de reservatório e que continuará a distribuir outras 6 mil unidades. Após receber sugestões

sobre o cancelamento da tarifa mínima, Claudio argumentou que a Sanepar já realizou o pedido

para a Agepar, responsável por essa decisão. “Há pelo menos um ano e meio fizemos essa

solicitação”.

O representante da Prefeitura de Curitiba, Ibson Gabriel Martins de Campos, falou sobre o

contrato do Município com a Sanepar, renovado em 2018 para os próximos 30 anos. “O novo

contrato estipula novas metas. A contratada deverá prever a preservação de áreas potenciais para

captação de água visando o abastecimento futuro”, disse.

Com doutorado na área de crise hídrica, o professor Pedro Fontão relata que houve outras

estiagens tão fortes como agora nos anos 80 e em 2006 e que faltou avaliar os riscos da falta de

chuva. “Falta uma cultura de gestão de riscos e com isso o poder público só tenta resolver o impacto

https://www.youtube.com/watch?v=QvdccDANFrw


quando o problema acontece. Água deve ser armazenada com bonança para que seja consumida aos

poucos em épocas de dificuldade”. Ele ainda diz que estudos de dez anos atrás mostravam a

tendência de estiagem na região, com necessidade de planejamento.

“A água é um direito humano e, principalmente em um momento de pandemia, não podemos

perder a perspectiva social desse direito”, defende Daiane Machado, que ainda criticou a falta de

planejamento em investimentos. “Não podemos nos furtar a restringir o debate pela falta de chuva.

Há também medidas que devem ser tomadas pelo poder público para minimizar a falta de

abastecimento”, completou.

Outros 30 participantes, entre autoridades e representantes da sociedade civil, apresentaram

sugestões para solucionar o problema, dentre as quais o aproveitamento de resultados de pesquisas

de universidades, a renegociação de dívidas, revisão da cobrança de consumo mínimo, suspensão do

aumento da tarifa, finalização da obra da barragem do Miringuava, conservação de áreas de

mananciais da Região Metropolitana. E mais: utilizar sistema de uso da água da chuva, recuperar

rios de Curitiba, utilizar a agroecologia como instrumento de preservação, entre outras

contribuições.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos

Vereadora Maria Letícia - Presidente
Vereador Nori Seto - Vice-presidente
Vereador Leonidas Dias
Vereador Marcos Vieira
Vereador Sidnei Toaldo

Câmara Municipal de Curitiba

Vereadora Carol Dartora
Vereador Fachinello
Vereador Mauro Ignácio
Vereador Mauro Bobato
Vereadora Professora Josete
Vereador Marcio Barros



Vereador João das Cinco Irmãos

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Ibson Gabriel Martins de Campos – Superintendente de Controle Ambiental da SMMA

Sanepar

Cláudio Stabile – Diretor Presidente da SANEPAR

Julio Gonchorosky – Diretor de Meio Ambiente da SANEPAR

Universidade Federal do Paraná

Pedro Augusto Breda Fontão – Geógrafo, Mestre e Doutor em “Organização do Espaço”,
com tese de doutorado na área de Climatologia e Recursos Hídricos. Professor Adjunto na
UFPR

MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens

Daiane Machado – Advogada popular, Mestranda em Direito pela UFPR e Coordenadora
nacional e estadual do MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP

Deputado Professor José Lemos – Líder da Oposição da ALEP

Deputado Tadeu Veneri – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALEP

Região Metropolitana

Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Vereador Valmir Nanico

Governo do Estado

Francisco Caetano Martin - Superintendente estadual de Bacias Hidrográficas e da Pesca

Defensoria Pública do Estado do Paraná

Dra. Olenka Lins e Silva Martins Rocha – Defensora Pública Estadual

Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraná -
OAB/PR

Dra. Patricia Précoma Pellanda – Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB



Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR

Dr. Leandro Garcia Algarte Assunção – Promotor de Justiça do MP-PR

YOUTUBE

Rafael Oliveira: Kurytiba Metrópole
Caiê Alonso: Assessoria Mandato Goura, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALEP;
Elaine Camacho:  Coordenação Curso Técnico em Meio Ambiente do Colégio Paulo Leminski;
Hilma de Lourdes Santos: Movimento Nacional de Luta Pela Moradia -  MNLM
Luciano Padilha: Coletivo Ecossocialista
Luan Azevedo: Bairro Tatuquara

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DOS MEMBROS DA MESA

Vereadora Maria Letícia - Presidente

O tema desta Audiência é a crise hídrica pela qual passa Curitiba e que vem incomodando
diariamente os seus cidadãos e cidadãs. Coincidentemente, a cidade vem enfrentando também o
rodízio de abastecimento de água no mesmo período em que sofre com a pandemia da Covid, ou
seja, desde março do ano passado. Portanto, nesses treze meses quando a questão da higiene se
tornou ainda mais necessária, os curitibanos estão convivendo com um calendário de abastecimento
e ficando dias muitas vezes sem água na sua casa. Muitos acreditam que as questões de clima são a
causa e, portanto, a volta do período de chuvas vai normalizar a situação, mas acredito que essa
crise é fruto de vários fatores, entre eles, o grande problema mundial da sustentabilidade ambiental,
mas também os investimentos realizados pela empresa de saneamento delegada para prestar o
serviço, que é a nossa conhecida Sanepar. E por isso estamos aqui para ouvir os representantes da
Prefeitura de Curitiba, da Sanepar, que são os dois órgãos responsáveis pelo serviço de
abastecimento, além de ouvir a sociedade civil e integrantes de Câmaras da próxima e querida
Região Metropolitana.

Vereador Tico Kuzma

A Vereadora Maria Letícia falou aqui que é importante esta audiência como promoção do
diálogo, diálogo entre as partes, diálogo entre o Poder Público e a sociedade, e para que esta
audiência sirva realmente no final para avançarmos, tirarmos as nossas dúvidas, ouvirmos sugestões
da sociedade e esclarecermos algumas questões com a própria Prefeitura, com a própria Sanepar. E



que possamos, como mostrou bem este vídeo, cada vez mais sensibilizarmos as pessoas sobre esta
importância da água e importância do uso racional da água.

Vereador Nori Seto

Esta audiência é uma grande oportunidade para ouvirmos especialistas, pessoas diretamente
envolvidas com essa questão, para buscarmos soluções não apenas para este momento, mas a longo
prazo, de forma estratégica. É impossível pensar na questão hídrica falando apenas de Curitiba; é
necessário envolver a Região Metropolitana. Vivemos um momento em que o Município de
Curitiba criou a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Metropolitano, onde temos o
Prefeito Rafael Greca na Presidência da Assomec; temos o Vice-Prefeito de Curitiba Eduardo
Pimentel na Presidência do Pró-Metrópole. Então, um momento importantíssimo, com certeza isso
contribuiu muito para essas formulações de ações para podermos solucionar, minimizar essa
questão da crise hídrica.

Vereador Leônidas Dias

Acho que a principal função dessa audiência pública nesse momento é tornar didático para a
população o real entendimento dos acontecimentos que têm colocado essa crise hídrica, esse dia a
dia sem água, de maneira que afeta sim as pessoas, as comunidades e esse problema sério que temos
em Curitiba e na Região Metropolitana.

Vereador Marcos Vieira

Quero dizer que esse tema provavelmente será uma das principais pautas a serem discutidas
daqui para a frente. Muito importante essa iniciativa dessa audiência pública, trazida pela Comissão
de Meio Ambiente, porque já está claro para nós que esse recurso, que é a água, já tem demostrado
ser finito e para que isso não aconteça em um prazo muito curto, são necessárias muitas ações. É
muito importante o diálogo, o entendimento de ambas as partes porque esse recurso é para todos,
esse recurso não é para um ou para outro, mas é sim para toda a população e para toda a cidade.

Vejo que a crise hídrica perpassa por muitos assuntos, além de projetos que vão ter que tratar
essa questão da água, perpassa pela educação, pela conscientização da população, porque é só dessa
maneira que vamos poder continuar fazendo um trabalho na perspectiva de que não faltará água nas
próximas décadas.



Vereador Sidnei Toaldo

Como sempre gosto de ressaltar, não estamos aqui para apontar culpados ou criticar ações e
sim buscar soluções para uma crise de responsabilidade de todos nós, pois o consumo consciente
dos recursos naturais já deveria há muito tempo fazer parte do nosso dia a dia.

Vereadora Carol Dartora

Falar da importância da água, da gestão desse recurso que, somado à crise sanitária que
estamos vivendo, tornou-se um problema gigantesco, e o impacto disso, especialmente sobre a vida
das mulheres, que ainda sofrem com a divisão sexual do trabalho, que ainda são responsáveis pela
maior parte dos serviços domésticos, que passam pela necessidade da água. E o quanto percebemos
que a responsabilização sobre o cuidado com esse recurso acaba sendo imposto para as mulheres e a
responsabilização individual, quando sabemos que a gestão desse recurso tem que ser feita pela
administração pública, numa escala muito maior. Então, vemos as mulheres sendo responsáveis por
não lavar as suas calçadas, para não gastar água, por não lavar roupa nesse momento, quando
sabemos que também a falta de água que vemos não é só uma questão da natureza, não é só a falta
de chuva, mas é justamente essa falta de gestão da administração pública. Quero dizer da
importância de fazermos essa audiência, falarmos sobre esse tema, que tem esse impacto,
percebemos, muito maior sobre a vida das mulheres.

Vereador Fachinello

Discutir esse assunto, como já foi falado por todos aqui, é de suma importância não só neste
momento, deveria ter sido antes, mas é importante para o futuro. Entender, e é uma sugestão para
que se discuta, o contrato de programa entre a Sanepar e a Cidade de Curitiba, para saber se as
metas, os prazos estão sendo cumpridos e, por fim, tentar compreender por que essa possibilidade,
já autorizada inclusive pela Agepar, de um aumento na tarifa de 5,77%, neste momento em que
passamos pela crise hídrica, mas passamos também pela crise econômica, gerada pela crise sanitária
da pandemia.

Vereador Mauro Ignacio



Eu sou vizinho aqui da Represa do Passaúna e estive lá no ano passado, quando estava muito
raso e estive agora há duas semanas, melhorou o nível, mas ainda preocupa. Sabemos que a equipe
da Sanepar tem trabalhado nesse sentido, para amenizar os efeitos dessa crise.

Vereador Mauro Bobato

Só passando para parabenizar a Comissão, Vereadora Maria Leticia, em seu nome, desejar
um bom trabalho a todos. Não vou me alongar e acompanharei. Obrigado.

Vereadora Professora Josete

É muito importante também a participação dos movimentos sociais e da população como um
todo. Acho que são vários aspectos que envolvem esse tema da crise hídrica e julgo importante que
possamos, a partir dessa audiência, aprofundar esse debate.

Gostaria também de debater do ponto de vista da política pública, do direito das pessoas a
terem acesso à água de qualidade, em quantidade suficiente, entendendo que isso faz parte de um
tema mais amplo que é a segurança alimentar e nutricional, então o acesso à água também faz parte
dessa política, e o papel estratégico de uma empresa como a Sanepar. A necessidade que temos de
debater a serviço de quem a Sanepar está, se é para atender uma política pública e a necessidade do
direito da população ou se é, a partir dos seus acionistas, privilegiar o lucro em detrimento da
expansão do atendimento à população. E isso envolve planejamento também. Acho que durante um
longo tempo não houve planejamento adequado. O fato de hoje estarmos vivendo a crise hídrica
também não é decorrente só da questão ambiental. Acho que temos que trazer esse tema do
planejamento a médio e longo prazos. E a questão da pandemia, que obviamente só escancarou
ainda mais as desigualdades sociais, porque se a população toda sofre com a questão do rodízio, as
populações mais vulneráveis, que não têm uma caixa d’água em casa, que não tem muitas vezes
acesso a rede regular mesmo da Sanepar, acaba sendo mais atingida. São todos esses aspectos
complexos que envolvem todo esse tema. Espero que a audiência seja produtiva e a partir dela
possamos aprofundar todos os elementos e trazer alternativas para a solução desses problemas.

Vereador Marcio Barros

Acho que é fundamental essa discussão porque recebemos todos os dias, através dos
assessores, nas ruas da Cidade ou através das redes sociais, a queixa daquele cidadão que não
entende o problema tão complexo que é o problema hídrico.



Ibson Gabriel Martins de Campos

Especificamente em relação ao problema que estamos enfrentando hoje, a questão hídrica, o
problema das mudanças climáticas transcende ao microclima. É uma situação muito mais séria e
complexa de ser analisada. Não imaginávamos, creio eu, nenhum dos senhores que aqui estão
presentes, que estaríamos vivendo uma situação dessa a partir de março de 2020, ou seja,
iniciando-se lá em junho de 2019 com a escassez das chuvas, comprometendo ainda o sistema de
uma forma mais forte a partir do início de 2020, em março então iniciamos o rodízio na nossa
cidade, no Município de Curitiba, assim como em 7 de maio o nosso Governador então decreta essa
questão do problema hídrico em todo o Estado do Paraná.

Curitiba tem dentro do seu sistema de serviços contratados para água e esgotamento
sanitário a companhia de saneamento do Estado, a Sanepar. A Sanepar foi contratada através de um
novo contrato em junho de 2018, que é o contrato de programa. Ou seja, de 2001 até esse período
vínhamos com um contrato de concessão. As metas previstas nesse contrato de concessão já tinham
sido atingidas, então não teríamos mais ganhos a serem auferidos com relação as questões de
saneamento e água. Esse novo contrato permitiu que várias questões fossem então contempladas,
inclusive com novas metas para serem estabelecidas dentro daquilo que o próprio plano municipal
de saneamento básico previa e que foram incorporados nesse contrato de programa.

Dentro desse histórico que vivenciamos durante esse período, eu diria que o contrato de
programa tem uma vigência agora pelos próximos trinta anos e atualizou então as metas que
estavam previstas no plano de concessão, pois essas metas já estavam atendidas - então o plano de
concessão realmente não teria mais avanços a serem obtidos -, e da mesma forma, em relação
especificamente a essa questão hídrica, por estarmos em uma região metropolitana, ele prevê
inclusive em uma de suas cláusulas que a gestão é uma gestão associada, ou seja, deve levar em
consideração o compartilhamento da gestão de água e esgoto em casos em que estão envolvidos
interesses de outros municípios integrantes da Região Metropolitana.

No caso Curitiba se enquadra dentro dessa situação. E a contratada, dentro desse aspecto,
deverá fazer todos os esforços necessários para prever e garantir a preservação de áreas de reserva
potencial para a captação de água visando o abastecimento futuro das atuais e das novas gerações
do município. Então, já previmos dentro do contrato de programa com a Sanepar, agora de 2018,
que fosse contemplado um parágrafo dentro de uma cláusula específica para que a Sanepar se
preocupasse em preservar os mananciais hídricos já que Curitiba é dependente dos recursos hídricos
da Região Metropolitana. Temos apenas a barragem do Passaúna como contribuinte do Município e
os demais integrantes desses sistemas são barragens e áreas de captação que não são dentro do
nosso território. Da mesma forma compete à contratada, exclusivamente a ela, fazer os estudos,
projetos e executar as obras que são relativas à parte de construção, ampliação, remodelação de
sistemas, ou seja, tudo o que envolve a questão do abastecimento de água potável, mas também de
manter, preservar e conservar os serviços de água potável. Mas o Município é, dentro desse
processo, por ser o contratante, aquele que vai cobrar o cumprimento das metas, fiscalizando o
cumprimento das metas para que o contrato realmente esteja sendo atendido. E especificamente em
relação ao momento que estamos vivendo, conversando com a companhia e buscando alternativas
para que procurássemos resolver e pelo menos minimizar o problema que estamos tendo hoje.



Então, a Sanepar prontamente criou alternativas que provavelmente serão apresentadas,
então não vou entrar nos aspectos específicos da companhia. Ela deverá aqui fazer um rol de
apresentação de ene intervenções, ações, ampliações, reservatórios, redes, minimização inclusive
das perdas de água no sistema. São ene ações que devem ser melhoradas para que consigamos ter
melhores resultados e enfrentarmos essa situação que, com certeza, não será pontual, deveremos ter
dentro do processo de mudança climática previsto novas situações semelhantes a que estamos
vivenciando, e inclusive porque estamos entrando em um período de inverno onde as chuvas
previstas não são, a princípio, aquelas que seriam necessárias para que o sistema fosse reabastecido.
Então, é muito complexa a situação que viveremos daqui a diante. Da mesma forma, acho
importante colocar que o Município, preocupado com essa situação toda, o nosso Prefeito, a nossa
secretária, toda a estrutura pública se mobilizou e paralelo a essas ações fizemos a contratação e
executamos trinta poços tubulares profundos, poços artesianos, com a intenção de atendermos
algumas demandas inclusive dos próprios municipais, CMEIs e comunidades vulneráveis, para que
dentro do que a Vereadora Professora Josete colocou, que é uma estrutura mais vulnerável nessas
comunidades mais carentes, mesmo existindo as torneiras comunitárias da Sanepar instaladas nesses
pontos, mas por serem pontas de rede, muitas vezes num momento de suspensão, na situação do
rodízio, essas comunidades por não terem reserva, também foram afetadas.

A Sanepar, somos sabedores de que em boa parte também fez distribuição de caixas de água
e instalamos reservatórios em algumas comunidades, como a exemplo da 29 de Outubro, 29 de
Março e outros locais, para que com a contratação também de caminhões-pipa pudéssemos levar e
disponibilizar água potável para essa comunidade. Ações conjuntas onde a Sanepar se mobilizou em
parte, onde o município se mobilizou em parte, mesmo sendo a Sanepar a responsável por esse
sistema, como prestadora de serviço como um todo, mas entendemos importante para que aquilo
que a Sanepar não estaria fazendo, que poderíamos atuar de certa forma com medidas
complementares para que pudéssemos, em relação pelo menos a essas comunidades, dar um alento,
tentar levar água para um atendimento de uma forma emergencial e até que o sistema fosse
reformulado, que a Sanepar conseguisse reverter esse quadro e que as chuvas previstas viessem em
abundância para que o sistema voltasse a ter seus reservatórios recarregados, o que infelizmente não
ocorreu.

O que foi feito e o que deverá ser feito é ainda muito maior do que o que estamos atuando
no momento. Não sabemos exatamente a dimensão do que teremos pela frente em relação a novas
situações que teremos. Mas, com certeza, com aquilo que as previsões climáticas estão anunciando,
teremos sim situações bastante complexas pela frente, talvez até piores do que as que vivemos hoje.

Julio Gonchorosky

Eu sou o Julio Gonchorosky, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social. Atendemos mais de
dez milhões de pessoas no Estado do Paraná, com quatro reservatórios e mil e cem poços. Na
Região Metropolitana de Curitiba, são três milhões e oitocentas mil pessoas, os nossos quatro
reservatórios, dezessete poços e quatro Estações de Tratamento de Água.



Especificamente em Curitiba são dois milhões e quatrocentas mil pessoas. Evidentemente,
os habitantes de Curitiba são um milhão e oitocentos, próximo a isso, mas diariamente há uma
população flutuante de mais de dois milhões e quatrocentas mil pessoas.

Como falaram o Ibson e o Vereador Nori, Curitiba não tem poços de abastecimento,
tampouco reservatórios. Então, para entender o abastecimento público em Curitiba é preciso ver a
Região Metropolitana. À Oeste temos o Reservatório do Passaúna que atende grande parte da
região, por exemplo, da CIC; ao Norte são os poços do Karst; à Leste temos os nossos grandes
reservatórios atuais: Iraí, Piraquara I e II, que atendem essas regiões pintadas de azul escuro e
verde; um pouco mais na região sul, em laranja, é atendida a fio d’água, pelos Rios Miringuava e
Despique, principalmente; e a região em preto, que é basicamente a região central de Curitiba, é
atendida por água tratada vinda de quase todos esses sistemas. E essa água tratada é distribuída
pelos Centros de Reservação, que estão pintados em verde, para se ter uma ideia da sua distribuição,
que levam essa distribuição de água de uma forma simétrica ao que nós chamamos de SAIC,
Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba.

Curitiba depende 60% das águas oriundas da Serra do Mar; 20% vêm da região oeste, do
Passaúna. Com os futuros reservatórios e captações, vamos acelerar essa dependência da Serra do
Mar em mais de 75%. Então, não há como se pensar em baixo custo em curto prazo sem a
preservação da Serra do Mar como um todo. É vital para Curitiba e sua Região Metropolitana ter a
estrutura sadia da Serra do Mar. Senão, não há como ter recursos próximos para abastecimento da
Região Metropolitana.

A crise hídrica que estamos vivendo, e já se falou muito, é sem precedentes. Fala-se em uma
recorrência acima de cinquenta anos ou até mais, até quase cem anos de recorrência, não só pelo
volume de chuvas, mas também nunca foi necessário o abastecimento de tamanha população.

Bem, para o enfrentamento da crise, apresentamos em agosto qual é a nossa estrutura de
rodízio. O rodízio tipo A é aquele que ocorre rotineiramente, quando há um problema de
distribuição, algum problema em algum rio, que não se possa distribuir água, como aconteceu no
Despique com o acidente com gasolina. O rodízio B é aquela situação em que os nossos
reservatórios estão acima de 60%, mas a tendência de chuvas está acima ou igual à média. Então, é
o rodízio de um dia e meio sem água para três dias e meio de abastecimento. Na verdade, são vinte
e quatro horas sem o abastecimento e doze horas de recomposição do abastecimento. Então, é até
trinta e seis horas. O rodízio tipo C é aquele quando se está abaixo de 60% e com tendências de
chuva abaixo da média, que era como nós estávamos até alguns meses atrás, de até trinta e seis por
pelo menos trinta e seis horas. E o rodízio tipo D é o mais duro de todos, é o rodízio a que quase
chegamos em meados de novembro, quando chegamos em 26% de reservação, que é até quarenta e
oito horas sem água por um dia de abastecimento. O que ocorreu? Quando chegamos a 60% e
tínhamos essas dúvidas, inseguranças nos cenários futuros meteorológicos, que é o que vivemos
neste momento, a Sanepar estabeleceu um cenário intermediário de até um dia e meio sem
abastecimento e dois dias e meio com abastecimento; trinta e seis horas por sessenta. Esse cenário
está sendo avaliado. Caso cheguemos a 50% vamos avaliar, se a tendência de chuvas continua
abaixo da média, poderemos voltar ao rodízio C. Caso contrário, não cheguemos a 50%, e mesmo
que chegue próximo haja uma tendência de chuvas normais, mantemos o cenário atual. E como
noticiamos, chegando em 80% entendemos que estamos saindo da crise e o abastecimento retorna à
sua plenitude.



Além das ações de rodízio, foi fundamental o engajamento da população da Região
Metropolitana no que nós chamamos de Meta20. E esse processo foi muito bem recebido pela
população.

Eu não falei antes, mas essa economia da população foi de mais de vinte bilhões de litros e,
do rodízio, mais de quarenta e seis bilhões de litros de água.

Foram mais de vinte ações emergenciais para minimizar o impacto da crise hídrica de
meados até o final de 2020, e se espalharam por toda a Região Metropolitana. Muitos de vocês
viram os noticiários, transposições de rios, busca de água em cavas, em pedreiras, uso de fontes
alternativas. Nós chamamos a atenção para duas ações quase que extremas que a Companhia
realizou. Uma se chamou “Tirando Água de Pedra”, quando captamos, por exemplo, nessa imagem
da pedreira desativada do Orleans, quase dois bilhões de litros d’água, e chegamos a contratar uma
empresa para a semeadura de nuvens que, ao longo dos meses de primavera e verão pôde, em
cinquenta e um voos fazer a semeadura de trinta e uma chuvas, uma estimativa, o projeto ainda não
está concluído, de mais de dezessete milhões de metros cúbicos.

E continuamos com ações já mais estruturantes, dando dois exemplos, que é a transposição
de águas do Rio Verde, que é água bruta da refinaria da Petrobras, que vai ser ligada à Barragem do
Passaúna trazendo duzentos litros por segundo.

Nós colocamos estruturante, essa estrutura permanecerá nesse local como um backup, como
uma emergência, caso seja necessário para apoiar a reservação do Passaúna; e a transposição do
Capivari, de um total de cerca de dez quilômetros trazendo água do Rio Capivari para a Barragem
do Iraí. Atualmente água bruta, mas 100% dessa estrutura, em questão de quatro a cinco anos, será
usada para trazer água tratada da futura estação de tratamento do Rio Capivari.

Cláudio Stabile

Na verdade, essa obra do Rio Capivari estava prevista para 2024, execução em 2025, e nós a
antecipamos para começar no ano passado. Na verdade, ela já está em obras. Hoje trará água bruta
do Rio Capivari até o Iraí, mas, no futuro, como disse o Julio, ela servirá também para levar água
para a estação de tratamento que nós teremos, uma nova ETA (Estação de Tratamento de Água),
para também implementar isso no sistema do SAIC.

A Assembleia, legislando em relação a esse assunto, impediu que as concessionárias de
água, energia elétrica e, assim por diante, fizessem cortes em razão da pandemia. O que nós
fizemos? Mesmo antes da lei, em março de 2020, não fizemos nenhum corte. A partir de março, não
havia lei nenhuma. Não só isso, nós religamos tudo o que havia sido cortado de janeiro de 2020.

Então, janeiro e fevereiro nós religamos, e daí em diante não houve mais nenhum tipo de
corte entendendo toda a situação da necessidade de higienização das pessoas, da situação
econômica que começou a ter seus reflexos ainda pequenos, mas já era um problema, começou a se
sentir o problema. E depois vem a lei estadual, que só reforça o que nós já vínhamos fazendo. Esse
registro é importante.



O Programa Caixa-d’Água, nós adquirimos, o ano passado, dez mil caixas-d’água e
começamos a fazer a distribuição. Tivemos vários problemas, tivemos ajuda do Corpo de
Bombeiros, da Defesa Civil, do Exército Brasileiro também, para fazer esse trabalho mapeando os
bairros de cada Município desses, tentando principalmente atingir as pessoas que já possuem tarifa
social, também como uma forma de entender que necessitavam do serviço. Estamos colocando,
faltam ainda seis mil caixas-d’água, e vamos adquirir mais dez mil caixas-d’água.

Compramos caixas-d’água com torneiras ligadas diretamente no hidrômetro daquela
residência, e no momento em que há essa paralisação, ela tem uma reservação mínima de
quinhentos litros de água, que torna possível, com uma pequena economia, uma família de quatro
pessoas ter uma capacidade para, pelo menos, dois dias.

Pedro Fontão - Professor UFPR

Tivemos, efetivamente, uma seca meteorológica ano passado, isso baseado nos dados, em
todas as análises que nós temos feito no laboratório de climatologia da Federal, e que teve
repercussões sim, desdobramentos em diversos setores provocando o que nós chamamos de seca
hidrológica, ou seja, afetou o nível da água da superfície, dos mananciais e o lençol freático.

A principal variável que nós avaliamos na série histórica dos dados meteorológicos é a
questão da precipitação. Embora tenha havido também uma dinâmica de massas de ar atípicas desde
o final de 2019, onde provavelmente tenha aumentado a evapotranspiração e outros fatores, mas
acredito que baseado nos dados que eu analisei até o momento, podemos tirar essa pequena
conclusão.

E apenas para confirmar também, eu aplique alguns índices para poder avaliar a questão das
secas, entre eles o Índice de Precipitação Padronizada, o SPI, e no momento não estamos mais nessa
condição de seca meteorológica, mas quando falamos em seca hidrológica, leva um tempo para
recuperação, para recuperar os reservatórios.

Há alguns pontos que eu queria abordar em relação a esse tema que fogem exclusivamente
da questão da climatologia, da parte climática que nós falamos. É claro, infelizmente, uma coisa que
falamos que é muito cultural aqui no Brasil, principalmente na área de meio-ambiente e recursos
hídricos, é uma falta de cultura de gestão de riscos, comentamos bastante essa questão. Por quê? Só
se pensa em valorizar um certo problema, um certo impacto, quando efetivamente aparece. Aí que
tratamos com a ideia da gestão de crises. Isso é uma questão cultural, acontece em vários setores, e
na questão dos recursos hídricos. Só que no caso da água, é um recurso que nós devemos armazenar
durante um tempo de bonança hídrica para poder ir gastando aos poucos em épocas de dificuldade.

O Julio já comentou sobre a importância da Serra do Mar, mas temos três principais áreas
hidrográficas que importam para o nosso Município, e basicamente todas ficam fora dos nossos
limites municipais, exceto um trechinho do Passaúna já próximo da fronteira municipal. A Bacia do
Rio Verde importa mais para Araucária, Campo Largo, enfim, mas principalmente a Passaúna, a
Piraquara e a Iraí, são três regiões hidrográficas onde efetivamente as chuvas serão aproveitadas em
direção ao reservatório.



Então, se chover nesses três setores delimitados, vamos conseguir ter um bom
aproveitamento dessas águas. Chover no Município de Curitiba não necessariamente vai se
aproveitar para o abastecimento urbano. Serão drenadas para a região do Rio Belém e muitas vezes
a água não tem condição de ser aproveitada por uma série de fatores. Mostra que o nosso sistema,
então, tem que ser analisado de forma integrada, acho que todos já sabem dessa informação, a
importância da Região Metropolitana para isso tudo, esse sistema integrado que falamos.

E o interessante é o seguinte, já existiam alertas em outras épocas que a oferta, essa
“garantia da oferta”, entre aspas, por exemplo, com base no Atlas Brasil da Agência Nacional de
Águas de 2010, onde a garantia de oferta de água na região já demandava novos mananciais para
atendimento de demandas até o ano de 2025.

Ou seja, já existia um alerta há mais de dez anos prevendo que o limite de disponibilidade
hídrica dos mananciais atuais teria que ser ampliado a médio e a longo prazo para garantir o
abastecimento na Região Metropolitana. Peguei esse estudo, por exemplo, de 1999 onde já se
questionava a disponibilidade hídrica, valorizando a questão do planejamento, inclusive com uma
estimativa, uma projeção de crescimento da população e consequentemente do consumo, que vai
levar ao aumento da demanda, e isso até 2025, até 2030 poderia gerar um possível colapso desse
sistema.

Então já existiam, obviamente estimativas, projeções para aumentar essa demanda e
consequentemente o consumo. E, é claro, temos o exemplo da Barragem do Miringuava. Peguei
essas duas fontes, essa da própria Sanepar e essa da Agência de Notícias do Paraná, onde, em maio
de 2018 já se falava que a previsão para a obra ser concluída seria o fim de 2019. Então, era para o
sistema de Miringuava estar concluído nessa época, segundo as projeções iniciais. No entanto, por
exemplo, essa reportagem aqui do Bem Paraná, isso em 2019, mostrava que a obra da barragem
estava parada, em deterioração, houve um atraso em relação a isso com forte indício de abandono,
inclusive, na própria reportagem, levantado pelo Tribunal de Contas.

É interessante falar também que o atraso da obra teve outras questões que podem ser
avaliadas com base em diversos pontos de vista. Então, as chuvas obviamente causaram a estiagem.
É bom também lembrarmos que teve um alerta de uma região metropolitana vizinha. Em 2014/2015
lá em São Paulo faltou água efetivamente, com base na Sabesp. Então já assistia um alerta de uma
região muito próxima de nós, que tem também um sistema de abastecimento bem parecido com o
de Curitiba, em termos de que a importação de água de bacias hidrográficas vizinhas venha,
abastecer a cidade de São Paulo, no caso, porque depende dessa importação, Curitiba também.

Temos que pensar que o clima é dinâmico, há um ritmo, um retorno mais ou menos
determinado pelas condições de tempo. Se aconteceram secas no passado, esses dados têm que ser
considerados para o futuro.

Baseado nessa questão da gestão, atualmente, como falei, as estimativas a médio prazo não
são favoráveis. O Julio comentou do La Niña. Estamos saindo de uma condição de La Niña, mas a
própria NOAA já tem estimativas que até o final do ano possamos até voltar a ter um La Niña de
novo, uma fase fria. Isso pode ser prejudicial para o nosso Município.



E retornando a questão, não menos importante, com tudo isso a crise já foi instalada, minha
recomendação, para contribuir com o debate é: tomar medidas que possam minimizar os impactos,
principalmente com a população mais pobre, falamos em mitigação; algumas medidas que
favoreçam a economia de água, sem prejudicar os mais vulneráveis; é interessante a questão do
rodízio; as caixas d'água, é interessante pensar nesse ponto de vista, o Julio já expôs isso, talvez
fortalecer esse programa, financeiramente inclusive; e uma medida também que possa pensar na
economia. Por exemplo, uma coisa que tenho reparado é a tarifa mínima de água. São cinco metros
cúbicos a exigência da tarifa residencial. Se a pessoa economiza, ainda assim é obrigada a pagar
essa tarifa mínima. No entanto, no momento em que estamos pensando em economia de água, em
baixar o consumo, a pessoa que economiza e consome menos do que esses cinco milímetros, numa
residência de uma, duas ou três pessoas, acaba sendo penalizada pela economia. Ela é obrigada a
pagar por esse mínimo mesmo não consumindo em um momento em que é interessante que ela
economize. Então gostaria de sugerir também repensar essa tarifa mínima. Acho que é isso.

Daiane Machado

Integro o Movimento dos Atingidos por Barragens, somos um movimento nacional que
trabalha com as famílias atingidas, com a organização das famílias atingidas por barragens e temos
a pauta da água como uma das nossas pautas centrais de debate, partindo dessa nossa concepção de
que a água é um direito humano e que nós temos, principalmente nesse momento de pandemia, que
ter um olhar muito atento e muito cuidadoso. E não deixar de ter essa perspectiva, essa visão de
direito humano da água e essa perspectiva social.

Não podemos restringir o debate única e exclusivamente pela falta de chuvas. Há também
uma questão de planejamento, há também uma questão de decisões do Poder Público que precisam
ser tomadas para minimizar quando essa chuva não está acontecendo. Então não vou entrar nesse
ponto, nesse detalhe porque é isso, previsões de que chegaríamos a este cenário já vinham há anos
sendo apresentadas por estudos, por situações semelhantes que aconteceram em regiões muito
próximas.

Então, partindo desses estudos, precisamos pensar também essa questão da gestão e da
responsabilidade do compromisso do Poder Público com a população. Não podemos colocar como
uma iniciativa somente da responsabilidade de diminuir o consumo para a população, porque, ao
contrário, quem está mais sofrendo é a população.

E precisamos, mesmo que já tenha sido dito em algumas falas, refletir o quanto isso durante
uma pandemia afeta a vida dessa população.

Não ter água quando retorna do trabalho é impossibilitar que os trabalhadores e
trabalhadoras realizem a higienização mínima e isso agrava todo o nosso Sistema de Saúde que já
está passando por um colapso. E a situação da pandemia também agrava as condições econômicas
da população.

E como bem colocou também a Vereadora Carol Dartora, como é que fica a situação das
mulheres nessa situação da pandemia? Não podemos negar que as mulheres são as responsáveis



pelo cuidado doméstico e o cuidado das pessoas doentes, isso decorrente dessa relação, dessa
divisão sexual do trabalho que existe na nossa sociedade. Então, nos é colocada toda essa
organização da rotina da casa, da higiene, da saúde da família. E ainda somos cobradas pelos
governadores e pelas empresas de saneamento, que os abusos do consumo de água são de
responsabilidade lá da dona de casa, que não aproveitou duas vezes a água que lavou a roupa. E
precisamos ter esse olhar, essa preocupação também para os impactos que a crise hídrica está
causando na vida das mulheres.

Há estudos já do Instituto Trata Brasil, que fez uma pesquisa sobre saneamento e a vida da
mulher brasileira, que diz que a relação da água com as mulheres, o tempo produtivo desempenhado
pelas mulheres, é dez vezes maior do que pelos homens.

Tivemos em 2020 a aprovação dum marco do saneamento, a Lei 4.026, em nível federal,
que é uma lei que vai possibilitar a abertura do saneamento muito mais ao mercado, na nossa leitura
de organização. E o mesmo aconteceu aqui. Logo após uns dias de aprovação da lei federal, no
Paraná também tivemos a lei que possibilita que a Sanepar crie sociedades de propósitos
específicos.

É um espaço de tempo muito curto entre uma lei e outra, o que tolheu qualquer possibilidade
de discussão popular sobre essas iniciativas. O que eu quero ressaltar muito brevemente,
considerando meu tempo aqui, é essa lógica voltada para o mercado, uma lógica de tarifas e de
prestação de serviço público que deveria atender a população se voltar para o mercado. E o que isso
impacta na vida das pessoas? É o aumento da tarifa. Tal como aconteceu com o setor elétrico nos
anos 90, vemos muito similar acontecer na água e no saneamento.

O que já vem em alguns estudos, olhei brevemente os estudos do Dieese, vêm apontando
que em 2018 a 2019 a tarifa de água do Paraná ficou 2,8 vezes mais cara. Ele diz aqui que a tarifa
média praticada pela Sanepar praticamente triplicou em nove anos. Ela apresenta um amento total
de 182%. Enquanto em 2010 a tarifa praticada pela Sanepar era 13,08 % menor do que a média
nacional, em 2019 já estamos 21,16% maior que a média nacional. Então, vemos evidentemente
uma mudança de um olhar e o quanto esse aumento de tarifas está voltado para esse mercado.

Defendemos sim que deve se ter uma isenção no pagamento da conta de água às famílias
que são beneficiárias da Tarifa Social. Precisamos pensar em distribuição de água potável para as
famílias, especialmente as famílias que estão nas ocupações urbanas e não têm acesso à água.
Manter a suspenção dos cortes de água e multas, a proibição da aplicação de novas multas aos
consumidores residenciais, enquanto tivermos essa declaração de calamidade pública da pandemia,
e na nossa avaliação, mais do que uma renegociação, deveríamos estudar formas de ter uma anistia
das dívidas da população que não está tendo condições de pagar as suas contas mínimas, que é
água, que é o básico para a reprodução da vida.

Também pensarmos políticas ambientais efetivas que consigam proteger nossas nascentes,
nossos rios e, por fim, termos um olhar sobre esse aumento de tarifas. Entendemos que neste
momento de crise econômica, de pandemia, não deveríamos passar por reajustes tarifários pois isso
afeta diretamente o orçamento da população.



Vereador João da 5 Irmãos

Serei breve, fazendo um questionamento no final, em relação às caixas-d’água que são
distribuídas às comunidades mais carentes. Eu recebo, com certeza outros Vereadores de Curitiba
recebem, muitas reclamações no sentido do problema que essas famílias mais carentes têm em
armazenar água. Sabemos que a maioria das pessoas que têm uma caixa-d’água de mil litros, têm
problemas, óbvio, mas conseguem manter, com esse rodízio, uma certa regularidade de água em
casa.

Vemos ali que o programa da Sanepar tem dez mil caixas-d’água e estão distribuindo mais
seis mil. Lógico, é bom esse programa, mas acho que precisamos de muito mais. Até quero deixar
uma sugestão aqui: por que não uma parceria com empresas de médio e grande porte para elas
estarem ajudando a Sanepar nesse sentido, contribuindo principalmente com essas pessoas que mais
precisam.

Queria fazer uma pergunta rapidamente para o Ibson, aqui no Município. Sei que a
Prefeitura já está fazendo o papel dela, está fazendo trinta poços. Hoje mesmo eu estava
conversando com um morador aqui e ele estava questionando em relação a isso, e eu falei dos poços
que a Prefeitura está fazendo, perfurações para levar principalmente para as comunidades mais
carentes. Acompanhei lá no Parolin, numa visita com o Regional Cunha, uma caixa de quinze mil
litros que já está atendendo a população. A pergunta para Ibson: quantas já estão funcionando
dessas unidades, das trinta que serão feitas, e qual a previsão de término dessa obra para apresentar
para a população curitibana?  Muito obrigada, Vereadora, pela participação.

Deputado Estadual Professor José Lemos

Precisamos da água. Sem água não temos vida. Então, água é vida e a vida tem que estar
colocada sempre em primeiro lugar. O importante é que aprofundemos o debate e procuremos
encontrar soluções para que possamos fazer com que a água, que está ficando escassa, possa ser
produzida, e não poucas pessoas ficarem preocupadas com esse tema e produzindo água.

Todos e todas podemos produzir água, e água boa e em abundância, tomando todos os
cuidados e protegendo nosso bioma. O nosso bioma aqui no Paraná é a Mata Atlântica e precisamos
cuidar do pouco que temos e devemos reflorestar. Alguém pode perguntar: mas por que um
Deputado está participando de um debate organizado pela Câmara de Vereadores? Porque o tema é
pertinente para todos nós, e Curitiba é a capital de todo o Paraná, de todos os paranaenses. E não é
só por isso, o Rio Iguaçu, com suas nascentes aqui na região de Curitiba, vai lá para Foz do Iguaçu,
corta o Estado, e os demais rios nascem e vão descendo para todo o Paraná, ou desce para o litoral
ou vai para o interior do Estado do Paraná.

Então, é muito importante que cuidemos da água em todos os lugares. Mas Curitiba e
Região Metropolitana concentram o maior número de paranaenses, e é muito importante que
trabalhemos juntos para que possamos obter um resultado positivo.



Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Vereador Valmir Nanico

Sinto-me honrado de estar Presidente da Câmara Municipal de Piraquara. Iniciamos a nossa
trajetória no ano de 1993 aqui, até hoje estamos trabalhando pela cidade de Piraquara. Sempre fui
um crítico da Sanepar, quero cumprimentar o Presidente Claudio. Em algumas oportunidades,
quando o Munir era o presidente da Sanepar, debatemos em algumas questões e eu e mais um
vereador fomos os únicos vereadores que votaram contra um contrato de concessão da Sanepar na
cidade de Piraquara.

Motivos temos de sobra, pela falta dos investimentos, pela falta, inclusive, de respeito com a
cidade de Piraquara. Após a mudança, que não tem mais os RALFs, que começaram a fazer rede
coletora de esgoto por sucção, hoje infelizmente a Sanepar é a maior poluidora dos nossos rios na
cidade de Piraquara. Temos dados, conseguimos comprovar mostrando diariamente esgoto
transbordando e nós acompanhamos há muito tempo o pouco de investimento por parte da Sanepar
no quesito de valorizar a nossa cidade, principalmente quando falamos em recursos financeiros para
que possamos preservar as nossas nascentes.

A Sanepar passa pouco mais de duzentos e treze mil reais mês. Existe uma PEC na
Assembleia, quero cumprimentar o Deputado Professor Lemos, e o Município de Piraquara poderia
estar recebendo mais de um milhão para poder preservar as nossas nascentes. Fiz questão de
participar desta audiência com a Comissão porque eu tenho um amigo e estamos apresentando hoje
para o Governo do Estado, marcamos com o Chefe da Casa Civil, o Deputado Guto, um projeto,
que é um projeto pioneiro para o Brasil, que pode ser implantado no Estado do Paraná.

Acho que é do conhecimento dos senhores, está aí a diretoria da Sanepar e funcionários, que
a Sanepar é a maior consumidora de energia do nosso Estado do Paraná. Para que possa produzir e
nos dar água limpa, transformar a água suja em água limpa, ela usa muita energia. E nós temos
alguns dados de que a Sanepar, por ser essa empresa mista, consome muita energia. Se tivermos a
oportunidade de montar um programa, tenho até aqui um projeto: “Programa CRK, Paraná Solar,
energia que faz o bem, soluções apresentadas”. Vejo que a Sanepar coloca logo, logo um reajuste de
5.75% na tarifa de água.

Esse projeto nosso é um sonho, porque o Estado do Paraná poderia estar tendo condições de
investir em tecnologia, cerca de quatrocentos e oitenta e oito milhões de reais em vinte e cinco anos.
Ao invés da Sanepar aumentar a tarifa de água, ela poderia estar dando uma redução de 23% no
custo da água, 13% na energia elétrica.

Então, o Estado do Paraná teria uma economia de mais de cento e oitenta bilhões de
reais/ano, quarenta e cinco bilhões em vinte e cinco anos. Então, é por essas coisas que ficamos
felizes em poder participar, porque nós queremos levar esse projeto, que é uma questão de sonho
mesmo, que o Governo do Estado poderia, através da Sanepar, aproveitando esse projeto e
produzindo luz solar para que pudéssemos diminuir os custos da luz elétrica, da rede de esgoto e a
água não estar aumentando, mas sim, dando um desconto de mais de 23%.



Deputado Estadual Tadeu Veneri

Parece-me que temos três pontos que precisariam ser rediscutidos, que são parte da origem
de todo o problema hídrico que vivemos no Paraná. Primeiro, a modificação da composição
acionária da Sanepar. A Sanepar tem hoje cerca de 20% do seu capital nas mãos do Governo,
00.37% nas mãos das prefeituras, 51% nas mãos dos acionistas nacionais privados e, 24.53% nas
mãos dos acionistas internacionais. Ou seja, a Sanepar é uma companhia que prioritariamente visa
ao lucro. A mudança, inclusive, na distribuição de dividendos que foi feita de 25% para 50%, hoje
menor, a partir de 2011, faz que a Sanepar seja uma empresa que tenha que distribuir e gerar lucro e
distribuir o seu lucro. Acho que nesse sentido temos algumas situações que talvez sejam
recorrentes. A crise hídrica, é claro que é, como foi dito aqui, por questões climáticas, mas é
também por falta de investimentos. A crise hídrica é também por uma situação que nos levou a
fazer com que tivéssemos uma reavaliação de ativos e essa reavaliação de ativos, [...] fará com que
tenhamos sempre reajustes acima da inflação, até que completemos aquele percentual que foi
determinado pela Agepar. Então não adianta, este ano vai ser acima da inflação, o ano que vem vai
ser acima da inflação, 2024 vai ser acima da inflação, nós vamos continuar pagando acima da
inflação.

Queria fazer três sugestões, Vereadora Maria Leticia. Fui Vereador de 1995 até 2002, nós
tentamos fazer com que o Governo do Estado, as prefeituras, a Prefeitura de Curitiba à época, tenha
uma política de preservação de águas. [...] Hoje de manhã estive na Penitenciaria Estadual do
Paraná, são cinquenta mil litros a cada dois dias na PEP I. E por que nós não temos reservatórios,
por que nós não temos condições, e a senhora já fez esse debate, de recolher a água da chuva para
que possamos usar essa água, por exemplo, para fazer aquilo que todos fazem no mundo todo. As
águas marrons, por que nós não recolhemos? Num estudo que fizemos, Vereadora Maria Leticia, em
1996 o Shopping Muller, que era um dos poucos shoppings conhecidos, em uma hora de chuva
recolhia mil metros cúbicos de água, ou seja, um milhão de litros. Então, parece-me que a Sanepar
pode e deve mudar a sua política não só de distribuição de dividendos, mas também a política de
recolhimento de água e de preservação. Se nós não preservarmos, como foi feito no início do vídeo
que a senhora passou, se nós não preservarmos as nascentes, se nós não fizermos pagamento,
inclusive, por esse procedimento de manutenção ambiental, nós teremos problemas este ano, o ano
que vem e daqui a dez anos. À medida em que a população aumente e nós não temos a preservação
das nascentes de águas, o problema será recorrente. O mundo inteiro preserva água e nós não
podemos dispensar essa preservação. Obrigado pela oportunidade e já fica aqui para a senhora e
para a Comissão um convite. Vamos realizar na Assembleia Legislativa do Paraná em junho, um
debate semelhante, aliás, inspirado na senhora, por conta da crise hídrica no Estado do Paraná. Ela
atinge Curitiba e a Região Metropolitana, mas está atingindo Pato Branco, Londrina e Maringá.
Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa e que tenhamos soluções duradouras para esse
problema que é tão recorrente.

Olenka Lins e Silva Martins Rocha: Defensora Pública Estadual



A minha atribuição não é discutir aqui questão técnica, que foi inclusive muito bem
trabalhada pelos técnicos, os geólogos, enfim, todos os que trabalham com a área. Mas eu só queria
colocar algumas situações que vemos no nosso trabalho e que eu entendo, a Defensoria entende,
que tem que ser debatido. A primeira coisa é que a água, a Daiane falava, é um direito humano, mas
já existe, inclusive, uma PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, a PEC nº 4 de 2018, que já
foi aprovada no Senado, agora no último dia 31 de março, e foi encaminhada para a Câmara para
que seja aprovada. Essa PEC quer fazer com que o direito à água, além de direito humano colocado
na seara internacional, como há, por exemplo, documento, tratado da ONU já de dez anos, incluir
expressamente na nossa Constituição. Então, nós não temos dúvidas que o direito à água é esse
direito humano, fundamental e importante, sobretudo quando se fala em período de pandemia. A
segunda questão que eu queria colocar diz respeito aos investimentos e estudos, tanto na elaboração
dos planos diretores e zoneamento, para que se possa ordenar a ocupação dos territórios com
potencial de manancial de abastecimento e para que soluções construtivas, como diziam vários que
me antecederam, de reaproveitamento de água, sobretudo em grandes empreendimentos, sejam
utilizados. A terceira questão, que é importante que se debata, é que, não é novidade para ninguém,
quem mais sofre com a crise hídrica são os mais pobres. Conforme relatos que a Defensoria recebe,
os rodízios que foram aqui colocados, e sabemos que de fato existem, isso sem discutir de quem que
é a culpa ou quem é que pode fazer alguma coisa para que essa situação entre no eixo, a questão dos
rodízios ocorre de maneira diferente na periferia, nas comunidades e nas ocupações. Quando há o
fornecimento de água, os rodízios acontecem de maneira desordenada. Então, não se pode contar
com água dia nenhum, na verdade. Quando tem, lava-se roupa, faz o que se tem para fazer, toma-se
banho, enfim, mas não é uma constante; relatos de população hipossuficiente que vem à Defensoria
Pública. E ainda nesse caminho, o que eu quero dizer é que precisamos afastar o racismo ambiental,
que nesse caso significa o quê? Nós sabemos muito bem onde essa crise hídrica impacta mais, nós
sabemos, e nós sabemos também quem é que reside ou a cor das pessoas que residem nesse local de
periferia, nesses locais mais pobres da cidade, nós sabemos. Portanto, alterar, estudar outros
métodos, creio que seja de extrema importância, principalmente para os mais pobres da sociedade.
E, por fim, acredito que, como já foi dito aqui também, tanto uma regulação, importante, como a
fiscalização das concessões devem ser muito bem colocadas e muito bem aplicadas. E, por fim,
precisamos entender, e acho que talvez isso ainda não tenha sido colocado aqui, que as hidrelétricas
e as grandes empresas, como sabemos, são as principais responsáveis, tanto pela poluição da água,
direito humano que deve vir a ser direito fundamental quando entrar em nossa Constituição, e pelo
consumo dessa água que seria destinada ao abastecimento público, como todos nós sabemos.
Seriam esses os pontos que eu gostaria de colocar, fortalecendo ou ratificando o que foi dito com
relação à gestão de crises. Não é possível que há tantos anos o Paraná sofra com essa crise hídrica e
ainda não se tenha um planejamento mais efetivo para que não se prejudique tanto as pessoas.
Parabenizo a Sanepar pelas medidas que foram tomadas e foram aqui colocadas de maneira
transparente para que a população veja, mas temos que entender como medidas emergenciais e
medidas temporárias e acredito que isso não interesse à população. Interessa, num primeiro
momento, a curto prazo, mas precisa se pensar alternativas a médio e a longo prazo para que isso
não aconteça mais. O fato de não se cortar água, de fato, é uma lei. A Defensoria Pública, por meio
dos núcleos, tanto o núcleo que coordeno no momento, de questões fundiárias e urbanísticas, quanto
o núcleo de direitos humanos, núcleo de infância, núcleo da mulher, encaminhou recomendações
tanto para a Sanepar quanto para a Copel, enfim, para que os serviços essenciais fossem
descontinuados. Então, isso é um movimento que foi feito logo que se iniciou a pandemia. E hoje,



realmente, já é lei. É o mínimo que se pode pensar num estado de exceção, por assim dizer, no
sentido figurado, em que vivemos hoje com a pandemia.

Patrícia Santos Précoma Pellanda: Presidente da Comissão de Direito Ambiental OAB

E desde já antecipo que a Comissão de Direito Ambiental da OAB/Paraná está à disposição,
assim como outras comissões temáticas da OAB/Paraná também estão dispostas a contribuir de
alguma forma com o Poder Legislativo Municipal. Inicialmente eu gostaria só de trazer, a título de
informação, que dentro da nossa comissão foi criado um grupo de trabalho com a participação da
Dra. Luiza Furiatti, da Sra. Alessandra Gaia Prado, do Sr. Fernando Massaro e do Sr. Émerson
Medeiros, logo no início da crise hídrica no ano passado, e a partir dos debates, inclusive com os
órgãos públicos naquele momento, foram identificadas algumas fragilidades na gestão operacional e
nessa previsibilidade das mudanças climáticas. E como ponto negativo, foi trazido a dependência
exclusiva das chuvas para a manutenção do abastecimento de água. Outra questão também, que
acabou que o nosso grupo de trabalho não evoluiu muito naquele momento, foi que infelizmente foi
criado um comitê de gestão da crise hídrica, mas com a participação exclusiva de órgãos do Estado,
sem a participação da sociedade civil, o que eu trago também como um ponto negativo a ser
observado. Dando continuidade à minha fala, quero trazer três pontos para a reflexão que acho
importante falarmos aqui. A responsabilidade da crise hídrica é compartilhada, então, a sociedade
como um todo deve ser responsabilizada, o setor público, o setor privado. Então, ao invés de
estarmos apontando culpados, podemos trabalhar juntos para trazermos soluções. Também levanto
como reflexão o ODS6, do Pacto Global da ONU, que já foi mencionado inicialmente nessa
audiência pública. E a questão do fornecimento da água que está intrinsecamente relacionado com o
meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a oferta de saneamento básico. A partir desses
três pontos de reflexão, eu trago algumas sugestões, até para não ultrapassar o meu tempo, que
seriam: a observância dos próprios instrumentos que podemos encontrar na política nacional de
meio ambiente, que é a nossa Lei Federal 6938, de 1981, que lá no seu Art. 9º estabelece a
possibilidade de incentivos àqueles que atuam para a melhoria da qualidade ambiental. Então, a
partir disso, como sugestão, os incentivos fiscais para a instalação de equipamentos de captação de
água de chuva. Inicialmente o Tadeu Veneri já fez menção aqui, acho importante porque precisamos
evoluir nessas questões dentro das nossas possibilidades legislativas, e creio que há possibilidade
disso. E a remuneração daqueles que preservam, pensando em PSA (Pagamento por Serviços
Ambientais) e tudo mais. Como segundo aspecto a ser considerado como sugestão a ser trazida é o
convênio com universidades para o desenvolvimento de novas tecnologias. E na minha caminhada
pessoal, tive uma grande oportunidade de trabalhar com o pessoal da UTFPR, até cumprimento a
Professora Tamara, que verifiquei que está presente nesta audiência pública, no Studio Cidade e
Biodiversidade, e naquele momento, no ano de 2012, eu pude observar que existem muitos e muitos
trabalhos desenvolvidos dentro das universidades que, infelizmente, não saem de dentro das
universidades. Acho que isso deve ser repensado para que seja melhor aproveitado todo esse
conhecimento e trazido para a vida prática para que assim possamos evoluir e melhorar inúmeros
aspectos em nossa vida em sociedade. E como terceira sugestão, que as campanhas de educação
ambiental não sejam somente esporádicas. Infelizmente, elas ocorrem quando a crise já está



evidente; que elas ocorram de forma contínua, especialmente quando falamos em redução do
consumo da água pela população e o uso consciente. Até pelo fato que com essa crise hídrica,
infelizmente, tivemos uma aceleração pela procura dos poços artesianos, e, infelizmente, a
utilização do poço artesiano faz com que o pensamento das pessoas seja que “agora tenho água
ilimitada”. Acho que há necessidade de se ter essa maior conscientização da população nesse
sentido. E como quarta e última sugestão da minha fala, já concluindo, que o sistema de
abastecimento de água e saneamento básico sejam mais eficientes. Mas, com destaque, a
importância da limpeza de corpos hídricos e a respectiva recuperação das matas ciliares, e APPs
desses corpos hídricos, pensando, inclusive, na utilização de outros corpos hídricos que não aqueles
dos grandes reservatórios, como é o caso do Rio Belém, que foi muito bem pontuado pelo Pedro na
sua fala inicial. E a destinação adequada do esgoto para que assim possamos possibilitar esse
reaproveitamento de outros corpos hídricos. Novamente, agradeço a oportunidade. Espero não ter
me estendido no tempo a mim cedido. Muito obrigada, Vereadora Maria Leticia, a parabenizo
novamente por todo o seu trabalho, e por essa segunda audiência pública envolvendo questões
ambientais, e nos colocamos novamente à disposição para contribuirmos em nome da OAB/Paraná.

Leandro Garcia Algarte Assunção: Promotor de Justiça - CAOP MP-PR

Enfim, eu tenho a intenção aqui de pontuar uma questão, ela já foi abordada em outras falas,
e essa me parece a questão fundamental que penso, humildemente, que deveria ser o norte da
condução de outros eventos públicos semelhantes a este aqui, em especial hoje, pode-se dizer,
capitaneado pelo Poder Legislativo, que tem assumido um papel de protagonismo relevante nos
últimos anos em questões ambientais. Não apenas o Legislativo local, de Curitiba, de outros
municípios da Região Metropolitana, mas o Legislativo do Estado do Paraná, que tem discutido.
Como eu mencionei, com o Deputado Tadeu Veneri já participei de outras audiências públicas
relacionadas a problemas de utilização de recursos hídricos, sou coordenador do núcleo de recursos
hídricos do Ministério Público do Estado do Paraná nesse ponto, sobre empreendimentos
hidrelétricos, os impactos socioambientais de empreendimentos hidrelétricos, entre outros pontos,
mas eu acredito que o que precisamos ter em mente para outros eventos e outros encontros futuros a
respeito dessa temática, o Clóvis mencionou isso nos comentários que ele fez no chat, é que
precisamos definir uma estratégia de planejamento que seja institucional, que envolva todos os
atores institucionais que participam dessa questão e que possamos definir - hoje claramente, a partir
da apresentação da Sanepar, que já conhecemos, nos reunimos e discutimos com a Sanepar em
várias oportunidades, com o IAT (Instituto Água e Terra) também, essas medidas adotadas pela
Sanepar, muito embora algumas delas de cunho estrutural, são medidas que podem ser pensadas em
forma de planejamento institucional, medidas de curtíssimo prazo. Nós precisamos ter um
planejamento definido, claro, institucional, a envolver medidas não apenas de curtíssimo prazo, com
as quais estamos convivendo agora, vendo-as acontecer, mas precisamos também ter algo muito
claro, definido em como vamos atuar no Estado do Paraná no curto prazo, no médio prazo, no longo
prazo, para que todos os eventos históricos relacionados à disponibilização de água, e o Pedro
Fontão na sua apresentação deixou isso muito bem pontuado, todos os eventos históricos, e vamos
vivenciar isso de maneira cada vez mais recorrente porque estamos numa era de mudanças



climáticas e eventos climáticos extremos são cada vez mais recorrentes e evidentes. Temos que ter
uma compreensão adequada histórica e estabelecer de que maneira o nosso planejamento
institucional para enfrentar o problema da crise hídrica, ou dos eventos climáticos extremos de
maneira geral, vai contar com medidas concretas, detalhadas, objetivas, específicas no curto, no
médio e no longo prazo. Era isso, agradeço a oportunidade e parabenizo pela iniciativa excepcional.

INSCRIÇÕES

Matheus Gustavo Schadlick - Rotaract Club de Curitiba Leste

Vim aqui hoje como membro da sociedade civil, representando o Rotary Act Clube de
Curitiba Leste para falar sobre a situação dos rios em Curitiba, mais especificamente sobre a Bacia
do Rio Atuba e sobre o córrego do Capão da Imbuia, afluente do Rio Bacacheri, que passa em
frente ao Colégio Estadual Paulo Leminski. Falo especificamente desse rio, pois no curso das
atividades desenvolvidas pelo clube do qual faço parte, em comunicação com integrantes do
colégio, identificamos uma série de problemas relacionados ao córrego. Nossa intenção inicial,
dentro do nosso projeto chamado “Rumo ao Leste pela Humanidade” era de atuar na limpeza do
córrego e de suas margens, ao mesmo passo em que conscientizamos as comunidades que vivem no
entorno sobre o descarte correto de resíduos e sobre os benefícios de manter a margem conservada.
Entretanto, quando se apresentou a oportunidade de participar desta audiência pública, tivemos a
ideia de que talvez seja mais produtivo cobrar um posicionamento e uma ação mais concreta por
parte do Poder Público na recuperação e preservação desse córrego e suas margens, visto que por
norma constitucional, presente no Art. 23, Inciso VI, é obrigação compartilhada da União, Estados e
Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas.
Dentro dos problemas, com a ajuda do Curso Técnico em Meio Ambiente, do Colégio Paulo
Leminski, identificamos que algumas das ações necessárias são de: revitalização das margens do
córrego e do rio e sua subsequente manutenção; projetos de contenção de resíduos e limpeza do rio,
visando a melhoria da saúde do rio. Além disso, como mostram os dados do Sistema de Informação
de Vigilância de Qualidade da Água para o Consumo Humano, do Ministério da Saúde, em
trezentos e vinte e seis dos trezentos e noventa e nove municípios paranaenses, incluindo a Capital
Curitiba, foram detectadas vinte e sete variedades de contaminantes. Isso demonstra que, além dos
problemas que foram trazidos, é importante que o Governo Municipal tenha um direcionamento
mais claro em seu planejamento para a atuação da conservação e recuperação das águas dos rios que
passam pela Cidade. Como este é o primeiro ano da nova gestão municipal, significa que é o ano
em que se constrói e se aprova o novo plano plurianual e como este é o documento em que constam
as prioridades do governo para o quadriênio que se inicia, seria interessante ter presente uma
destinação de recursos e esforços para a recuperação dos rios. No contexto de crise hídrica que
vivemos atualmente, é de absoluta importância que cada gota de água que temos seja preservada e
bem utilizada, isso inclui o cuidado com os nossos rios, seus afluentes e córregos, pois serão estas
as fontes de recursos hídricos das próximas gerações e da geração atual também. E é nossa
obrigação, em especial do Poder Público, cuidar e recuperar tais recursos tão valiosos para a nossa
sobrevivência.



Gheysa Pires - APAVE

Eu sou formada em Química Ambiental, tenho Mestrado em Engenharia de Recursos
Hídricos que fiz na Alemanha, e trabalho há onze anos na área de Monitoramento de Qualidade da
Água, em especial, de reservatórios de hidrelétrica. Ao longo dos anos acabei estudando outros
assuntos relacionados à água e eu gostaria de falar, chamar a atenção sobre uma coisa que às vezes
as pessoas esquecem, que são as águas que estão escondidas. Então, só vemos as águas superficiais
porque estão sempre à mostra. Mas nós como cidadãos, não só como representantes aqui, temos o
dever de nos atentar para alguns pontos. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para a nossa
responsabilidade da construção civil em relação a proteção dos recursos hídricos. Eu moro aqui em
Santa Felicidade e eu estou bem... (inaudível)... com algo que está acontecendo comigo, que é um
vizinho que está construindo uma casa muito acima do permitido de tamanho e não deixando a
permeabilidade do solo. Então, nós sabemos, quem trabalha com recursos hídricos, que é de suma
importância que sejam preservadas florestas, grandes áreas de vegetação, mas não podemos
esquecer que as cidades têm um impacto muito grande em relação a rio. Então, sempre nos
preocupamos em preservar a água que é superficial, mas poucas pessoas lembram que a água
superficial só existe porque existe a água subterrânea. Sem os lençóis freáticos as águas superficiais
não existem. Hoje no Brasil e aqui em Curitiba nós não temos estudos mais profundos, em especial
sobre os lençóis freáticos, e nós somos ricos em lençóis freáticos. [...] Deixo aqui então o meu apelo
às nossas águas subterrâneas.

Fabiano Camargo da Silva - DIEESE

Na nossa avaliação, do Dieese, infelizmente, pela lógica da política tarifária implementada
nos últimos anos, essa política tarifária resultou somente na geração de receitas e lucros cada vez
mais expressivos, aumentando a distribuição de dividendos aos acionistas em detrimento inclusive
dos investimentos. Nesse período de 2011-2020 os acionistas receberam dois bilhões e seiscentos
milhões em dividendos, uma soma bem expressiva, e se tivesse distribuído apenas 25%, que é o
mínimo legal, estabelecido em lei, teria economizado, entre aspas, cerca de um bilhão. Ou seja, este
valor é equivalente a um ano de investimento da Sanepar. Isto que observamos pelos dados. Ou
seja, uma soma muito grande em dividendos. Outro fator que chama a atenção, em plena crise
econômica, social e sanitária, com as pessoas perdendo renda, com o aumento do desemprego e até
mesmo pelo próprio racionamento, a população está sofrendo com dois aumentos seguidos, o
reajuste tarifário de 2020, é importante destacar que este reajuste que houve em fevereiro agora é
referente ainda a 2020, e agora em maio vai ter a revisão tarifária periódica, ou seja, é bem provável
que o reajuste de 2021 ou mesmo a segunda fase da revisão tarifária tenham novos aumentos. Outra
questão que chama a atenção que concluímos em função desses fatores é que parece que
literalmente os consumidores pagaram a conta dessa nova política tarifária da Sanepar. Ou seja,
somente para gerar receita, gerar lucro para favorecer os acionistas. Esta função social da empresa
ou mesmo a busca pela amorticidade tarifária, que é muito importante, foram relegados a segundo



plano. Até um dado que chama a atenção, que mostra um pouco disso, é que nem mesmo a tarifa
social, que é destinada a população mais pobre, mais carente, teve um aumento nesse período de
116%, um aumento muito acima da inflação. Ou seja, teve um aumento muito grande da receita,
aumento muito grande do lucro, aumento dos dividendos, mas os investimentos, nós vemos pelos
dados, não cresceram na mesma proporção, com essa lógica muito de favorecer os acionistas.

Eurico Borges dos Reis: ACISF / RPPNM Cascatinha e RPPNM Passaúna 1

O Instituto de Engenharia há mais ou menos uns quinze anos, quando o presidente era o

falecido Volmir Selig, fez um estudo muito sério, muito complexo sobre os lençóis freáticos em

Curitiba e a barbaridade que é a exigência praticamente de que o construtor tenha que fazer

subsolos para colocar seus carros enterrados, rebaixando muitas vezes o lençol freático dois, três

subsolos. Na ocasião, apresentamos esses estudos à Prefeitura, ao IPPUC, e a alegação de que não

seria válido para Curitiba era de que, até daria em relação à estética, porque como é que ficariam os

carros com dois pavimentos acima do nível da rua! Meus Deus do Céu! Acho que hoje seria uma

discussão totalmente banalizada, até pelos belíssimos prédios que temos aí de paredes verdes. De

qualquer forma, Gheysa, este assunto ficou adormecido. Ainda bem que você acordou, ou nos

acordou. Eu acredito que o Instituto de Engenharia deva ter arquivado isso. E foi muito interessante

a sua observação e eu vou tentar recuperar. E fica ainda até hoje, não sei se o Paranhos ou alguém

do IPPUC está aí, para que a gente reveja este assunto. Será que nós merecemos mesmo ter que

rebaixar os lençóis freáticos em Curitiba para enterrar os nossos carros, à custa de vinte e quatro

horas de energia sendo gastas com bombeamento? À custa dessa água ser jogada em águas pluviais

sem nenhuma utilização? Então, Gheysa, muito obrigado pela sua participação. Olenka Lins, você

tocou num ponto crucial, o Plano Diretor. O nome já diz “plano diretor”, para onde nós vamos, para

onde queremos ir? O Plano Diretor de Curitiba, por várias razões, históricas inclusive, é muito

elitizado. [...]

André Dias do Observatório Justiça e Conservação - OJC

E indo direto ao ponto, eu gostaria de trazer como sugestão aqui, até foi comentado pela
Elaine Camacho no YouTube, a questão dos rios voadores. Sabemos que a nossa umidade depende
muito e é originária da Amazônia, da Região Amazônica, e isso deve ser considerado numa
estratégia a longo prazo para o planejamento das ações da Companhia de Saneamento e
Abastecimento do Paraná. É essencial termos isso no radar. Os rios voadores funcionam e



abastecem o Sul e o Sudeste com água e com umidade. No ano passado escrevemos uma matéria
extensa sobre isso, com pesquisas e dados que mostram a realidade desses fatos, muito bem
colocado ali no chat pela Elaine, só reforço por aqui. Tem também uma questão crucial que é
realmente a entrega da obra do Miringuava. Vi que várias pessoas perguntaram isso no chat e fica o
encaminhamento aqui explícito e direto para termos um prazo disso. Até a CBN, com uma matéria
do repórter William Bittar, no início do ano, em janeiro, colocou os dados do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná de que a obra já está no mínimo 20% atrasada e até, ironicamente, foi colocado
como uma das justificativas a quantidade de chuvas pelo atraso nas obras do Miringuava. Acho que
é importante esse encaminhamento. Sabemos que é uma obra impactante, viemos acompanhando a
realização dessa obra mas, ao mesmo tempo, sabemos da necessidade da conclusão e da entrega
dessa barragem, Vereadora. Coloco aqui esses pontos como essenciais e novamente parabenizo a
senhora pela realização da audiência, no caráter que foi, esse respiro de democracia para nós que
somos conselheiros do Conselho de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de Meio Ambiente e
dedicamos o nosso tempo e o nosso corpo técnico a contribuir com a sociedade.

Fabrício - Comunidade Formosa

Eu represento a Comunidade aqui do Bolsão Formosa. Temos uma bacia hidrográfica
considerável e há mais ou menos uns dois ou três anos, temos cobrado a Sanepar a respeito de
obras, a respeito de uma obra que precisamos que seja feita, porque só ouvimos falar da água, mas
temos várias nascentes aqui na nossa região que foram mortas, eu digo mortas porque várias
construtoras construíram prédios em cima delas e vemos muita água boa indo para água pluvial,
como já disse o pessoal do Instituto de Engenharia. Temos um projeto já consolidado, pronto, mas
que nunca saiu do papel, que é o projeto do Bolsão Formosa de recuperação da mata ciliar em todo
o entorno do Rio Formosa, do Córrego da Vila Formosa, iniciando próximo da Rua Pedro Gusso e
desaguando no Rio Barigui, no Fazendinha. Precisamos fazer uma transposição de uma rede de
esgoto da Sanepar que foi construída dentro do Rio Formosa e essa transposição tem só um efeito
prejudicial à comunidade, pois em qualquer chuva a comunidade sofre com alagamentos devido à
baixa da bacia. Também sofremos com o assoreamento do rio, lixo. Por mais que a conscientização
da população tenha sido feita, ainda existem algumas pessoas que não respeitam esse tipo de
orientação. A nossa água é um bem muito importante, estamos desperdiçando às vezes milhões de
litros por conta também dessa questão da tarifa mínima. Nessa da tarifa mínima as pessoas dizem:
por que é que se eu olho na minha tarifa e gasto dois metros, vou pagar cinco? Então ela vai se
acostumar a usar os cinco. Isso é cultural do brasileiro, porque ninguém gosta de ser lesado. Por
muitas vezes a Sanepar...e assim, já sabemos que houve uma diminuição dos dez metros
obrigatórios para cinco, mesmo assim tem famílias que gastam dois metros, três metros e elas se
sentem obrigadas a usar os cinco. Só para complementar, nós defendemos sim o projeto das
caixas-d’água e pedimos que a Sanepar atenda Curitiba, pois a nossa comunidade não foi
contemplada ainda com esse projeto.



Luiz Gonçalves, Produtor Agroecológico e Conselheiro no COATUR, COMSEA, em
Piraquara

Vou abordar uma temática que até agora ninguém colocou, é importante isso. Em 2015,
como membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Piraquara,
inspirado pela palestra magna do nosso companheiro Sant-Clair, iniciamos um processo de uma
moção de apoio para que o Município de Piraquara se livre dos transgênicos. Encaminhamos essa
moção de apoio a todas as instâncias e fomos ovacionados em Brasília, com todo o apoio.
Regressamos e participamos de um encontro de direitos humanos e alimentação, com o Dr.
Olympio Sotto Maior, e todo esse material encaminhamos à Comissão de Meio Ambiente e
Ecologia da Assembleia Legislativa. Não tivemos até agora um resultado importante sobre isso. O
que queremos salientar é que todo esse material se encontra disponível aqui nos nossos Conselhos.
Queremos dizer que a produção agroecológica - e eu faço parte da Aopa, que é a Associação para o
Desenvolvimento da Agroecologia - para ser certificada, tem que cuidar de todo o seu território na
propriedade. Todas as APPs, proteção de nascentes e mais, proteção do solo, porque é pela
permeabilização do solo que vem o alimento do lençol freático que vai desembocar nas nascentes
que vão aos rios. Até agora não temos nenhuma medida que faça a quantificação do nível de
agrotóxicos na qualidade da nossa água, isso está para chegar. Então queremos dizer que enquanto
Conselho Municipal a nossa lição de casa foi feita, temos interesse em ampliar a produção
agroecológica no Município e queremos que todos os que bebem a água na Região Metropolitana
de Curitiba, que é bem mais do que 50% do que nós fornecemos, estejam do nosso lado. Que a
Vereadora, parte da Comissão e tem outros membros do Meio Ambiente de Curitiba, olhem com
esses olhos, porque aqui já somos prejudicados com uma taxa mínima de 2% da renda líquida da
Sanepar, enquanto o Município de São José dos Pinhais, que é a capital do emprego, ganha 4%.

Kauê Cachuba de Abreu - Iniciativa DONO/IEAP

Entre todas essas questões abordando a qualidade da água e a qualidade ambiental, acho
que transpassamos por várias frentes, tanto ambientais quanto sociais. A questão da manutenção do
recurso, acredito e vejo, ainda mais quando temos vários trabalhos de vários colegas de várias
instituições, governamentais, não governamentais, instituições de ensino, que mostram e apontam
diferentes indicativos de todo esse arcabouço da informação. Temos como exemplo a própria
Revista Sanare, que é da Sanepar, não lembro o número, do ano de 1997, onde é abordada a questão
sobre os recursos hídricos e a manutenção da água e do abastecimento para Curitiba e Região
Metropolitana. Quem quiser pode procurar isso, eu também tenho a revista, qualquer coisa entre em
contato. Ela já apontava toda essa nossa realidade atual. O que foi feito e o que deixou de ser feito
por várias frentes, acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa nisso tudo também, mas,
resumindo, acredito que a informação toda e todo o gerenciamento de gestão desse recurso passa
pelo zoneamento de uso e ocupação do solo, que vai transpassar praticamente todas as informações
que estamos falando e comentando aqui nesse evento, hoje e em outros em que já vem sendo
comentado isso também. Outra coisa que gostaria de lembrar são informações de análises pontuais e
diretas para algum tipo de recurso, no caso a água, no caso ambiente ou no caso qualquer espécie, a



movimentação na paisagem, enfim. Existe uma ferramenta chamada PHVA, que é uma análise de
viabilidade de habitat, que é relativamente simples e dá muitas informações legais. Então
recomendo todo mundo usar nos seus bancos de dados e de repente transformar essa ferramenta em
algo prático e aplicável, que seja previsto dentro dos licenciamentos ou qualquer outra atividade que
venha a causar dano.

Helder Nocko - Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais - APEAM

Somos muito abastecidos pelos municípios circunvizinhos aqui na Região Metropolitana,
então é uma questão que deve ser tratada no nível no mínimo metropolitano mesmo. Gostaria de
adicionar aqui comentários acerca da necessidade de nos planejarmos melhor e utilizarmos os
nossos Conselhos. Precisamos fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Curitiba e o
Conselho de Saneamento Básico. A Sanepar é uma empresa, defende obviamente os seus interesses,
trabalha muito bem, sempre nos deixou muito confortáveis com a sua qualidade técnica, mas
acabamos nos acostumando. A Sanepar não é a provedora de saneamento, não é a responsável
direta pelo saneamento e sim o Município, temos que ter essa visão. Então nos cabe cobrar antes o
Município, a quem pertence o saneamento básico e tem essa concessão com a Sanepar. Isso é uma
coisa que deve ser pensada, o Município deve planejar muito bem. Temos aqui em Curitiba um
Plano Municipal de Saneamento Básico e isso precisa ser fortalecido, com participação ainda maior
da população, levando em conta inclusive critérios técnicos. Geralmente esses planos de Curitiba
são feitos internamente nas Secretarias do Município, o que não necessariamente é um problema,
porque temos profissionais muito capacitados, mas é importante sempre ouvir quanto mais os
técnicos de outras instituições, se for possível, para enriquecer essa discussão. Então, coloco aqui
essa importância do fortalecimento dos Conselhos para que possamos avançar aqui em soluções
melhores para saneamento básico e recursos hídricos, coisas que estão muito interligadas. Também
precisamos pensar no fortalecimento de agência reguladora. Acho que o novo marco do saneamento
traz muito forte a questão da regulação do saneamento, com a Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico definindo os critérios principais e isso então terá consequências para todo o
País, incluindo o Estado do Paraná. Temos que ficar atentos a essa questão. Agradeço mais uma vez
o espaço. A Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais fica sempre à disposição para
enriquecermos e trazermos sugestões, sempre para tentarmos ajudar em soluções. Criticar menos e
pensar mais em soluções diretas mesmo.

Márcio Kieller - CUT Paraná

A CUT Paraná representa seiscentos mil trabalhadores por todo o Estado do Paraná
distribuído em dezesseis ramos de atividade. E para nós a questão da água é fundamental. Então,
parabenizo pela iniciativa da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores,
Vereadora Maria Leticia, essa importante audiência. E destacar, água é vida! Assim como nós
estamos empenhados em uma outra luta hercúlea da sociedade brasileira, que é garantir vacina para
todos e todas e enfrentar esse momento pelo qual a sociedade passa com o mínimo de dignidade



para as trabalhadoras e trabalhadores, e esse mínimo de dignidade perpassa por ações institucionais,
de Estado. Assim como já tivemos a oportunidade de estar com o Claudio Stabile na Sanepar
fazendo esse debate da necessidade de que a água seja de fato um direito para todas e todos. Em
uma época de pandemia, e é claro, considerando a situação climática que trouxe uma seca severa
para a nossa região, é inadmissível em uma pandemia mundial do Coronavírus termos trabalhadoras
e trabalhadores que ficavam até dois dias e meio sem água para se lavar ou fazer a higiene das
mãos, que seja. Para nós é fundamental que a Sanepar adote o critério de não corte de água das
trabalhadoras e trabalhadores. E acho que essa tem que ser uma orientação desta audiência pública
porque o momento de pandemia exige isso das autoridades. Assim como temos exigido há muito
tempo e não temos sido atendidos pelo Governo do Estado do Paraná, que fez através de decreto,
Decreto 5506, um comitê especial de proteção aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores para
atravessar o período da pandemia do Coronavírus, e não coloca em funcionamento através da Sesa.
E nós, da Central Única dos Trabalhadores, em todos os espaços que ocupamos estamos cobrando
do Governo isso, e acho que é uma questão também de meio ambiente nos unirmos para enfrentar
esse momento. O legado histórico das quatrocentas mil mortes que completarão hoje no Brasil será
do desGoverno Federal, será do Governo Ratinho. Mas nós, trabalhadores, desde o primeiro
momento, através das nossas entidades, nos colocamos à disposição para ser partícipes das soluções
coletivas, resolver de forma tripartite com o empresariado, com o governo, com os trabalhadores,
podermos ter tido uma forma mais amena de atravessar essa crise. Infelizmente isso não aconteceu.
E a água, um direito universal, por isso que o FAMA – o Fórum Alternativo Mundial da Água,
aconteceu paralelo ao Fórum Mundial da Água, onde os donos da água mundial vieram aqui fazer o
comércio, estabelecer um novo marco regulatório da água. E precisamos nesse contexto dizer que a
água é de fato um direito. E como o nosso tempo aqui é curto, só para finalizar, Vereadora, faço
coro às palavras do MAB e do Deputado Tadeu Veneri dizendo que precisamos nos unir nessa
questão da água porque é um direito universal que cabe a todas e todos.

Angelo Guimarães - APAVE

A Apave reforça as questões que já foram apresentadas aqui em relação à importância da
conservação ambiental para a produção hídrica. Então, gostaríamos de reforçar, através das nossas
manifestações, esse maior investimento por parte de todos nessa questão da conservação ambiental.
Ficou muito evidente hoje pelas apresentações que a Serra do Mar é a nossa grande caixa-d’água e
se não conservarmos essa Serra do Mar no sentido da sua produção hídrica ou capacidade de
produção hídrica os problemas tendem a ser agravados. Outra questão a que chamamos a atenção
também é que Curitiba polui recursos hídricos. Acho que é chegada a hora de revermos essa
questão da poluição dos nossos rios, do cuidado das nossas nascentes aqui dentro da própria área de
Curitiba, dentro do território de Curitiba. Não podemos mais imaginar buscar alternativas para a
produção hídrica continuando a poluir recursos hídricos.

Gilmar De Lima - Hub Mãozinha Verde / Instituto Atmosfera 2



Meu nome é Gilmar de Lima, sou arquiteto, urbanista e paisagista. Gostaria apenas de
ressaltar que estou aqui representando o Hub Mãozinha Verde que foi criado e baseado em cinco
eixos – A – Água, E – Energia, I – Inovacão, O – Orgânicos e U – Urbanismo. Água como primeiro
elemento e aqui eu queria lembrar que tal como a saúde e a liberdade, a água só tem valor quando
acaba, já dizia Guimarães Rosa no início do século. E aqui estávamos falando, o Angelo bem
lembrou há pouco, que temos a nossa caixa-d’água aqui perto, e eu diria ainda mais, Angelo, só
reiterando que mais de 70% da nossa água provém da floresta Atlântica, da água consumida pelos
brasileiros, das bacias que compõem a nossa Mata Atlântica. Portanto, acho que é relevante
falarmos também sobre a importância da mata ciliar nesse contexto. E quando falamos da mata
ciliar, falamos também das nossas nascentes, da proteção e recuperação dos afluentes. Nós, do
Mãozinha Verde, temos uma preocupação muito grande com relação a essa questão da segurança
hídrica e trabalhamos muito profundamente dentro da nossa humilde contribuição tentando auxiliar
exatamente não só com base teórica, mas com base prática, com ações que estamos desenvolvendo,
para que possamos protagonizar essa melhoria através não só do plantio, do exercício da educação
ambiental, mas dessa preocupação que temos com relação a produção exatamente, vamos falar
assim, vamos falar produção mesmo de água, que são as árvores. E nesse tocante, a questão da
permeabilidade do solo, que já foi citada aqui, nos parece também um grande problema urbano, um
grande problema que temos, a questão do reuso. Então, queria deixar aqui que a nossa contribuição
se baseia nesses três eixos da questão da permeabilidade do solo urbano, a questão da mata ciliar, e
conclamo inclusive a própria Sanepar para que dê a atenção devida à recuperação. Só queria
concluir então falando da importância das nossas nascentes e principalmente dos afluentes. O
próprio Fabrício citava agora o Rio Formosa, a questão da mata ciliar, normalmente a gente observa
só as áreas de captação da mata ciliar, mas temos que perceber que a crise hídrica não é local, é
mundial e é sistêmica. Estávamos falando há pouco, o André falando dos rios voadores, tão
comentado pelo Antônio Nobre, e temos uma ordem sistêmica mundial. Acho que temos que ter a
preocupação com a vida. E não estamos falando só do ODS 6, estamos falando principalmente e
objetivamente do ODS 12, que é consumo responsável. Foi isso que baseou toda a criação do nosso
Hub e acho que vamos poder ficar aqui à disposição para dar as contribuições que conseguimos
alcançar.

Fernando Salino Cortes. Ambienge Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda

Sou Fernando Salino, da empresa Ambienge Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu queria
falar inicialmente sobre a questão do racionamento como uma medida extrema, por vários motivos.
O racionamento é uma medida que tem que levar em conta uma abordagem muito mais sistêmica do
que estamos vendo, do que a Sanepar expôs. Em primeiro lugar, o risco de contaminação na
religação do fornecimento é muito grande porque a tubulação funciona sob pressão, ela fornece
pressurizada. Quando a tubulação é esvaziada, vai gerar uma pressão negativa. Então, se tem um
problema na rede que seja qualquer falha, vamos dizer, um ponto de acesso a contaminação externa,
vai ser simplesmente chupada para dentro da tubulação e na religação vai ser fornecida na sua
caixa-d’água. Agora, é claro que a Sanepar toma as suas medidas, reforça a cloração na religação,



mas essas questões são muito sérias e complexas para fazer ligação e religação continuada do jeito
que está sendo feito. Em 2012 e 2013 tivemos um evento muito forte de crise hídrica, a informação
que temos é que chegou a 25% o reservatório em determinado momento. Na época não me recordo
de ter havido racionamento. Talvez uma questão que a Sanepar pode colocar, se houve regulagem
de pressão na rede para controlar. Mas realmente eu gostaria de ouvir como foi o procedimento em
2012, 2013, porque foi um evento muito forte também, os reservatórios baixaram bastante e não
houve isso. Agora, o maior agravante que foi falado por alguns é a questão da Covid mesmo porque
não dá para imaginar uma enfermeira voltando de um “covidário”, entrando em casa, com um
familiar de idade, bater a mão no chuveiro e não ter água. O segundo assunto é a questão da tarifa
do investimento, que acho que só isso vale uma audiência pública, é a discussão do subsídio
cruzado. Está se falando muito em tamanho da tarifa, mas tem que se ver como é feita e aplicada a
tarifa. Curitiba é praticamente a patrona da Sanepar, tanto quanto a Região Metropolitana de
Curitiba, no entanto Curitiba subsidia o Estado inteiro. Aqui no Paraná, a informação que temos de
técnicos da própria Sanepar, informações oficiosas que a Sanepar poderia oficialmente vir a público
falar, que dez municípios dão lucro, cinquenta empatam a despesa e duzentos e oitenta e nove dão
prejuízos e são sustentados pelos dez que dão lucro. Isso é uma coisa muito séria.

Robson Formica - MAB

Quero propor algumas coisas bem rapidamente, de caráter mais emergencial, de que a
Sanepar, o Governo do Estado e as prefeituras da Região Metropolitana pensassem num programa,
num plano imediato de aproveitamento e reuso das águas se utilizando de todas as estruturas
públicas. Os CMEIs, as Ruas da Cidadania, as creches, as escolas, todas as estruturas públicas de
Curitiba e Região Metropolitana, tanto as estruturas municipais, estaduais e federais para
reutilização dessa água. Estruturas individuais e coletivas em áreas como ocupações, bairros, na
periferia em geral, para aproveitamento do consumo humano, que pudesse ser aproveitada a água da
chuva, enfim, com o devido tratamento, com a devida potabilidade. Um subsídio para a população
na tarifa, que as Prefeituras e o Governo do Estado pensassem num subsídio, nesse tempo de
pandemia e de crise sanitária, social e econômica, para garantir o acesso à água para as famílias
mais carentes. E a distribuição de água para as famílias mais carentes e que não têm condições de
comprar água para o consumo humano, pode ser através de um vale, utilizando as estruturas dos
Armazéns da Família, enfim, que pensassem alguma coisa nesse sentido. Na questão ambiental,
despoluir os rios, os córregos, preservar as nascentes. Acho que isso tudo já foi dito, mas reforçar
isso. Na questão da gestão da Sanepar, e inclusive, que as próprias Câmaras de Vereadores da
Região Metropolitana pudessem tirar moções nesse sentido. A Sanepar deveria diminuir a
distribuição de lucros e dividendos aos acionistas nesse momento, porque é um momento de
excepcionalidade. Então, isso deveria ser feito. Aumentar os investimentos em captação de água,
para garantir o abastecimento. Congelar a tarifa para os próximos anos, em função da crise sanitária,
da crise social e econômica que nós atravessamos. E rever essa questão da tarifa, da política da
tarifa mínima. Também quero dizer que, sem água e sem vacina, não podemos admitir a volta às
aulas. Sem água e sem vacina, é sem aula. Como é que se vai garantir a questão sanitária e a
segurança dos profissionais de educação, das famílias, da comunidade escolar e dos estudantes sem
água e sem vacina? Então, acho que esse é um processo que nos exige um pacto pela questão da



água, um pacto de grandes esforços e de grandes sacrifícios e, principalmente, que nesse momento
os sacrifícios recaiam principalmente nos acionistas, dos controladores da Sanepar, e não ainda mais
sobre o povo, que já vive uma situação dramática e muito complexa. Para concluir, que nós
garantamos toda a forma de resistência contra a privatização da água, do saneamento e da Sanepar,
e que ela seja um direito humano garantido e assegurado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vereadora Maria Leticia - Presidente

Bom, eu não preciso dizer, já estamos estourando o tempo da nossa audiência pública, mas
eu gostaria muito de encerrar essa audiência ouvindo aqui a Sanepar e a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, para algumas questões que foram colocadas aqui. Então, dispomos de alguns
minutos e eu ousei fazer aqui, anotar algumas coisas que entendi como as mais importantes, e
gostaria que a Sanepar se manifestasse e a Secretaria de Meio Ambiente também. Então,
rapidamente: aproveitamento dos resultados das pesquisas das universidades; renegociação das
dívidas; repensar a cobrança do consumo mínimo; suspender o aumento da tarifa; finalização da
obra da Barragem Miringuava; a conservação das áreas de manancial da Região Metropolitana;
crítica sobre a questão de planejamento por parte da Sanepar, no sentido de gestão. Anotei também
aqui: usar dispositivos para o uso da água da chuva; recuperação dos rios de Curitiba; o subsídio
cruzado e o subsídio considerando famílias carentes, que efetivamente não conseguem pagar a taxa
mínima; e congelar a tarifa. Gostaria que a Sanepar se manifestasse a respeito dessas temáticas e
outras que desejarem, nesses últimos minutos da nossa audiência.

Claudio Stábile - Presidente da Sanepar

Bom, Presidente, primeiro, a Sanepar está sempre aberta ao diálogo, tenham certeza disso.
Sempre. Eu acho que nós só vamos encontrar soluções, não só para esse tema, para esse setor, como
para vários outros, dialogando, não tem outra forma; e agindo, efetivamente. O momento que tem
que sair do discurso e ir para a ação. A empresa tem cinquenta e oito anos, e essa questão está há
pouco mais de dois anos aqui. Vou falar um pouquinho sobre a questão de lucro, ou dos acionistas.
Até 2018, a distribuição de lucros, e o pessoal que está acompanhando sabe, foi de 50%. Na nossa
primeira proposta, baixamos para 32%. Esse pessoal que está aqui e disse que tratou do tema, está
acompanhando, acho que sabe disse. Já demos um grande avanço. Na nossa segunda proposta,
agora, baixamos para 31% e uns quebrados. Estamos caminhando nesse sentido. O que nós
conseguimos com isso? Em especial, manter mais recursos na Companhia para investir, para
investimento. Estamos falando da ordem de quase quatrocentos milhões de reais que ficaram na
Companhia, nesses últimos dois anos. Então, eu acho que nós acabamos pecando em não informar



esse tipo de coisa, eu acho que a Sanepar peca quando não informa essas coisas. E esse é o
momento oportuno para isso. A questão da tarifa mínima. Eu não sei se vou chegar na ordem, vou
tentar lembrar dos pontos importantes. Tarifa mínima. Nós pedimos há um ano e meio... Lembrando
que temos uma agência reguladora. A Sanepar envia os seus pleitos à agência, mas quem vai deferir
isso ou não é a agência reguladora, que define isso, metodologias que ela define também. E agora,
como bem foi dito, teremos a ANA (Agência Nacional de Água), que acho que é de grande
importância também, em nível nacional. Isso é muito importante. Nós pedimos há pelo menos um
ano e meio o fim da tarifa mínima; está protocolado pelo menos há um ano e meio. Nós pedimos,
por exemplo, a não cobrança da ligação das casas à rede de esgoto, há pelo menos um ano, um ano
e pouco. Nós pedimos para irmos para o Mercado Livre de Energia há pelo menos um ano e meio
também. E, aí, da parte energética, a Sanepar tem gastos na ordem, aproximadamente, de meio
bilhão de reais/ano, quinhentos milhões de reais/ano. Eu ouvi que alguém falou um número que é
um pouco fora. Mas são quinhentos milhões de reais em média. E nós temos um trabalho muito
forte com biogás, que é resultado de algumas Estações de Tratamento de Esgoto, dependendo do
seu tipo de tratamento. Trabalhamos fortemente também com a energia solar. Temos uma planta,
que era um piloto, e já é modelo para o Brasil e para uma parte do mundo, que é no Passaúna.
Quase quatrocentas placas fotovoltaicas, que era um piloto, e agora já sabemos que dá certo. É
muito bom. E vamos aumentar isso, por vários motivos. A questão também da força hídrica é outro
meio, seja na entrada para as Estações de Água, como na saída das Estações de Tratamento de
Esgoto. E vou dar um exemplo só: uma Estação em Foz do Iguaçu chamada Ouro Verde; se
quiserem pesquisar depois, é autossuficiente na questão de energia elétrica, primeiramente pelo
biogás. O biogás gerado pelo sistema químico que lá é feito, biológico, é autossuficiente para gerar
energia elétrica para toda aquela Estação e para mais duas unidades consumidoras. E, aí, dentro de
um conceito, mas não propriamente dito, do Microgrid, nós instalamos placas fotovoltaicas e as
turbinas para aproveitamento da força hídrica. E é um conjunto fantástico. O que nós buscamos?
Uma economia, nesse combo das energias renováveis e mais o Mercado Livre, de pelo menos 30%
anualmente. Vamos chegar lá. Mas é um processo um pouco complexo. Entretanto, não estamos
parados, estamos trabalhando para isso. Mas dependemos também da Agepar, que nos libere para
fazer esse trabalho, pelo menos na questão do Mercado Livre. O restante nós já estamos
trabalhando. Falei da tarifa mínima, falei da parte de energia, de aproveitamento. A questão da
impermeabilização do solo, então, da ocupação e uso do solo, é de extrema importância. É de
extrema importância. E, cabe aos Municípios esse auxílio também. São Paulo, eu conheço muito
bem e sei por que também tiveram essa crise gigante. Porque lá a moda era impermeabilizar tudo,
tudo, tudo. Então, você não tem essa recarga suficiente. Não tem recarga, não tem tempo de recarga
dos lençóis subterrâneos. Isso é muito difícil. Depois, uma luta pela água; aquela que nós
trabalhamos para levar à população é a mesma água que a agricultura usa, que a indústria usa, que
as pessoas agora, que deu uma explosão de poços artesianos, que já era grande, já era grande, e que
é um risco muito grande, porque há um problema de contaminação dessas águas subterrâneas.
Porque é difícil o controle disso. Em que pese que, quando vem para a Sanepar, nós temos todo esse
trabalho, e nós conseguimos que a água chegue potável. O direito à água, sim, é de todos. Isso é
dignidade da pessoa humana, é um princípio básico. Mas, para que ela tenha serventia, ela tem que
ser potável. E isso é o que custa caro. Isso é muito caro. Então, o que nós estamos tentando, estamos
fazendo, e diminuindo os nossos custos, para que isso chegue a todos. E aí fizeram um paralelo com
o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só trata, na verdade ele coleta pouco mais de 30% de
todo o esgoto do Estado. Em Santa Catarina, a Casan coleta 23% de todo o esgoto do Estado. O
Estado do Paraná, só a Sanepar, sem contar alguns sistemas próprios, coleta próximo de 78% do



esgoto do Estado, e trata praticamente 100% dele, o que não é a realidade de outros Estados. Outros
Estados, como foram citados aqui, que também não chegam aos níveis do Paraná, estão muito
longe. E aí a necessidade de tarifa. Se você não é remunerado, você não consegue investir. Então,
pegando um ciclo de 2016 a 2020 só, só esse ciclo, o lucro da Companhia foi de quatro bilhões e
duzentos milhões de reais, falando de forma arredondada; os investimentos foram de quatro bilhões
e seiscentos milhões de reais. Ou seja, nós investimos 9% a mais do que houve de lucro na
Companhia. Então, essa questão, e eu tenho as minhas convicções em relação a essa questão, desse
novo marco, que eu acho que deveria ser, e vai ser revisto em breve, porque tem muita coisa que
não tem sentido, ele traz meios que tornam muitas companhias que terão que se adequar e ser mais
eficientes. E nós temos espaço para isso também, a Sanepar tem espaço para melhorar. Isso é bom.
Isso é muito bom. Mas nós corremos um risco grande de realmente tornar a água um produto tão
caro que as populações mais carentes não consigam atingir, receber, da forma que está sendo posto
hoje esse novo marco. É muito perigoso. É muito complexo. O subsídio cruzado, como foi falado
que a água é direito de todos, o subsídio cruzado segue o princípio da solidariedade, senhoras e
senhores. Se isso não existir, ficamos com um Município só no Estado e abandonamos o resto, dois,
dez, vinte e cinco, então. E o restante do Estado como é que fica? E o restante do povo paranaense?
Então, o subsídio cruzado é importante. Nós falamos numa divisão, que em alguns momentos, em
detrimento dos pequenos Municípios, os grandes Municípios recebiam grandes volumes de
dinheiro, e os pequenos ficavam à míngua. Então, o subsídio cruzado é uma coisa pequena de muito
que se deveria fazer ainda, mas é algo importante porque garante a uma camada gigante de
paranaenses receberem água e esgoto tratado, ainda que falte, para chegar na parte urbana,
praticamente de 5% a 6% da população. O Paraná tem um dos maiores índices do Brasil, se não o
maior, de coleta e tratamento de esgoto. Podemos melhorar? Podemos. E faremos isso. Mas
precisamos da ajuda de todos. Quando se fala em Plano Diretor, e volto na questão de uso e
ocupação do solo, isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. E os Municípios e
todas as entidades que participam do planejamento dessas áreas têm que estar presentes. Isso é
muito importante. A tarifa social, nós temos um planejamento, e nós vamos fazê-lo. Era para
começar o ano passado, mas em razão da Covid ficou muito difícil, pelo formato que nós temos, ou
tínhamos, porque nós estamos mudando. Nós fizemos um convênio com a Sejuf, com a Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, e nós vamos usar o cadastro único que eles têm, claro,
com alguns filtros, e vamos chegar, a nossa expectativa, para que não precisemos ir in loco fazer
algumas aferições, chegar em pelo menos mais duzentas mil famílias até 2023. Hoje nós atendemos
duzentas mil famílias na tarifa social, e queremos buscar mais duzentas mil famílias. Lembrando
que a energia elétrica tem um subsídio para esse fim. O esgotamento sanitário e a água, o
saneamento, não tem. Pelo contrário, eles estão diminuindo o subsídio que havia na energia elétrica
para as companhias de saneamento, e isso está diminuindo, infelizmente. É uma aberração, mas está
acontecendo. Novamente, quem define tarifa da Sanepar é a Agepar. E eu só quero lembrá-los do
seguinte: a tarifa paga ou apresentada em 2019, que foi de 12.13, refere-se ao que aconteceu ao ano,
no exercício de 2018. Cobra-se no exercício seguinte. O que aconteceu no exercício de 2019,
cobra-se em 2020, e daí sucessivamente. Bom, então falando desses últimos dois anos, nós tivemos
uma tarifa de 5.11 em 2019, que foi cobrada em 2020, e agora uma tarifa, salvo engano, de 5.77,
relativa a 2020, a ser cobrada em 2021. Por que isso é necessário, assim como energia elétrica é
necessário reajuste e foi o dobro, assim como os combustíveis aumentaram em seis vezes pelo
menos, assim como a cesta básica teve um aumento gigantesco? O que demonstra de 2018, o que
foi cobrado em 2019, e o que aconteceu em 2019 e 2020, foi um trabalho de gestão que conseguiu
reduzir a tarifa. Não tem milagre, tem que trabalhar firme e olhando para as pessoas, não tem como



pensar nisso. Uma tarifa social hoje, dez metros cúbicos de água e dez metros cúbicos de esgoto
coletado e tratado, custam quinze reais e cinquenta centavos. Não sei quem dos senhores sabia
desse valor, mas esse é o valor, e deve aumentar agora em cinquenta, ou sessenta centavos com esse
reajuste. Mas, mais importante que isso é chegar com o trabalho, com a água e com o esgoto.
Enfim, nós teríamos tantos outros assuntos para conversar, Presidente, mas eu pediria, se fosse
possível, que nos encaminhasse por escrito, por favor, que nós pudéssemos responder isso tudo a
vocês. Novamente, deixar a Sanepar de portas abertas. A Sanepar não tem sentido existir se não
existirem os Municípios e se não existirem as pessoas, não tem sentido nenhum, tenham certeza
disso. Então, os municípios, as pessoas são de extrema importância para a Companhia. Só para não
esquecer, a questão do pagamento pelos serviços ambientais, começamos a fazer no ano passado
com Piraquara, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Isso é de extrema importância, porque
esses Municípios que acabam abastecendo, por exemplo, Curitiba, deixam de poder fazer outros
empreendimentos em razão desse tipo de aproveitamento, porque são ali os grandes reservatórios da
Região Metropolitana. E lembrando que as nossas represas são caixas-d’água. E vou aproveitar para
finalizar, eu quero fazer um convite, Presidente, e ao Presidente da Câmara de Curitiba, se estiver
presente, um convite aos Prefeitos e aos presidentes de Câmaras que pertencem ao SAIC, que
façamos uma visita ao Miringuava, à obra do Miringuava. É muito importante para que vocês vejam
in loco como a obra está e algumas coisas interessantes. Nós temos sol aqui e lá chove, é uma coisa
impressionante. Essa obra foi assinada, o primeiro documento para que iniciasse, em 2002. Foi
iniciada, salvo engano, em 2017. Logo depois, ela foi embargada. Esta gestão assumiu e, em janeiro
de 2020, nós retomamos a obra. Então, vejam só, nós estamos falando de quase vinte anos de um
equipamento que poderia estar funcionando, e está parado. Parado no sentido de ainda não ser
utilizado, mas será! Será, podem ter certeza, dentro dessa gestão ainda, vocês verão isso. A Leura é
nossa diretora de investimentos e vai falar.

Leura Lucia Conte Oliveira - Diretora da Investimentos da Sanepar

Em 2001 nós apresentamos um projeto para a sociedade, em 2002 tivemos duas ações civis
públicas pelos proprietários da região que estavam, obviamente, em defesa dos seus interesses, das
suas propriedades, e essa ação foi julgada apenas em 2011, quando, então, nós tivemos que fazer a
mudança por duas vezes, além da primeira definição do eixo da barragem, nós fizemos mais duas
mudanças. E, a partir daí, começamos a desenvolver os projetos. Então, esse delay de tempo
também prejudicou a Companhia em todo esse estudo que nós tínhamos, inicialmente, feito.

Claudio Stábile - Presidente da Sanepar

Enfim, outro ponto importante, a questão do rodízio. Se nós não tivéssemos tomado uma
medida, se não me engano foi em maio, nós não teríamos talvez hoje mais água suficiente para
abastecimento da Região Metropolitana, pelo menos das regiões ou dos Municípios que pertencem
ao SAIC. Nós não gostaríamos de estar dentro dessa situação, senhores, dentro de uma situação de



escassez hídrica e de rodízio. E falou bem, acho que foi o Pedro, se não me engano, que são duas
coisas distintas, uma coisa é escassez pela falta de chuvas, a outra é escassez que se dá o tempo para
que você consiga novamente ter a reservação, no caso, das nossas barragens. São dois momentos
diferentes. E isso também é delicado, porque nós precisamos também de chuvas, e chuvas nos
locais certos, muitas vezes chove aqui no Centro e não chove lá nas barragens, por exemplo, onde
os rios ficam próximos. E só reforçar que nós suspendemos todos os cortes em março, que era
muito antes da lei, ninguém falou nada, a lei nem se cogitava, e religamos tudo que foi cortado de
janeiro de 2020 até março e, assim, até esse momento não há corte. E nós não vamos cortar. A
empresa se preparou para esse momento, ela vem se preparando para isso. Quando viu cenários não
só da crise hídrica, ela foi se preparando para outros fins. E digo mais, essa questão do privado, da
parte acionista, não é ruim, não é ruim. O que o novo marco legal traz é uma coisa ainda muito
mais, diria eu, complexa, mas a Sanepar, e ela avançou ao longo dos anos também em relação às
outras companhias do Brasil, porque ela abriu o seu capital. Agora, o que nós temos que pensar é
isso, e foram as duas primeiras propostas dessa gestão, diminuindo a distribuição de lucros para
investir, o dinheiro ficar na Companhia e poder ser investido de forma mais rápida inclusive, no
saneamento no Paraná. Eu acho que paro por aqui, Presidente, acho que acabou o tempo, mas
novamente reitero, nós estamos à disposição de sugestões, de críticas, principalmente construtivas,
sem idealismo de cor, de partido ou qualquer coisa parecida, porque nós aqui atendemos todos, não
existe isso. Eu estive aqui com o representante da CUT, conversamos bastante até, foi uma conversa
fantástica, e as portas estão abertas para todos. E lembrando que nós prestamos um serviço público,
temos a relação de emprego público, portanto, somos empregados da população, não importa o
cargo, todos nós aqui somos. Reitero, então, toda informação que for necessária. E, por favor,
repasse-nos as perguntas que tiverem para que possamos respondê-las. Muito obrigado.

COLABORAÇÕES E SUGESTÕES ENVIADAS POR ESCRITO NO ZOOM

1. Leandro Grassmann: A apresentação da Sanepar deixa, nas entrelinhas, que o problema é
exclusivamente da falta de chuvas. Gostaria de trazer à discussão que esse assunto de
aumento de consumo pelo aumento populacional versus capacidade do sistema de
abastecimento é de conhecimento da empresa há mais de 2 décadas. Primeiro, em 1995 a
Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) emitiu estudo que demonstrava que
o consumo dobraria de volume de 1993 a 2015. “Baseado no estudo, a respeito do
desenvolvimento de água na Região Metropolitana de Curitiba, o equilíbrio entre demanda
e capacidade de abastecimento será muito justo. Além disso, problemas com a qualidade da
água, resíduos sólidos e outros problemas ambientais serão ampliados a ponto de ameaçar
a vida humana”, afirmam os japoneses já em 1995. Segundo, a própria Sanepar, através de
4 engenheiros, apresentou – no Simpósio Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental –
um estudo dos limites do desenvolvimento urbano na RMC, impostos pelas limitações de
produção de água na região. O trabalho levava em consideração três cenários de
preservação, ou não, dos mananciais que atendem a capital e arredores até 2050. “Nas
condições do cenário de disponibilidade de recursos hídricos, considerando a inexistência
de programas efetivos de conservação de mananciais, toda a potencialidade das bacias



indicadas seriam esgotados entre os anos de 2030 e 2035 para o crescimento máximo entre
os anos 2035 e 2040 para o crescimento mínimo”, diz o estudo. Em suma, em que pese a
importância da crise hídrica, a mesma só antecipou um problema que já era de
conhecimento da empresa. Junte-se a isso o fato de que 30 a 40% dos lucros da Sanepar
são entregues anualmente aos acionistas, reduzindo em muito a capacidade de
investimentos

2. Angelo Guimarães - APAVE:
- A Sanepar poderia disponibilizar os números sobre produção e consumo (série histórica)?
- A Sanepar pretende implementar um programa para estimular a coleta e uso da água da

chuva em residências/empresas?
- Curitiba ainda polui seus rios com esgoto doméstico. Existe alguma previsão ou plano para

despoluirmos os rios de Curitiba e cuidarmos de suas nascentes como alternativa para a
ampliação da produção hídrica?

- Existe a possibilidade de ampliar a profundidade dos reservatórios para ampliar as suas
respectivas  capacidades de armazenamento?

- A Sanepar poderia disponibilizar um painel de indicadores para livre consulta dos cidadãos
na internet? Poderiam ser disponibilizados nesse painel informações sobre produção,
consumo, qualidade da água, entre outras informações.

- A caixa de água deveria passar a ser considerado um direito básico. O governo poderia
criar um programa para garantir que 100% das ligações de abastecimento de água
contemplassem o uso recurso, seja ele particular (por residência) ou até mesmo
comunitário (quando os residências não possuírem estrutura).

- Sugestão para as próximas conferências: adoção de um formulário eletrônico para
registro de ideias/sugestões. As informações registradas poderiam ser compartilhadas entre
todos os participantes.

3. Pedro Fontão - UFPR: Concordo, seria interessante a Sanepar disponibilizar a série
histórica de Produção, Consumo e do Nível dos Reservatórios (Volume).

4. Fabiano Camargo da Silva - DIEESE:
- Complementando as informações postadas pelo Leandro. No período de 2012 a 2018 a

distribuição de dividendos ficou em 50% do Lucro Líquido
- Complementando as informações, a tarifas das Sanepar cresceram quase 150% entre 2011 e

2020, isso sem considerar o índice de 5,77% da Revisão Tarifária Periódica (RTP),Nem
mesmo a tarifa social passou imune, teve aumento de 116%, Os dividendos cresceram 700%
no período

- Os acionistas ampliaram seus ganhos não somente pela melhoria dos indicadores da
empresa, mas também pela ampliação do percentual do lucro líquido distribuído que passou
de 25% para 50%

- http://ri.sanepar.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/

5. Luiz Gonçalves, Produtor Agroecológico e Conselheiro no COATUR, COMSEA, em
Piraquara: Os dados da Série Histórica dão empoderamento nas discussões nos Conselhos
Municipais. São José dos Pinhais, "A Capital do Emprego", Recebe 4% da Renda Líquida
da SANEPAR para Aplicação em Saneamento Básico. Piraquara, a CAPITAL DA ÁGUA,



Recebe APENAS 2%. A Colônia Penal Agrícola, em Piraquara, poderia ser a Colônia
Penal Agroecológica, Cuidando e Produzindo Água Limpa para a Represa do Itaú.
Fortalecer Todos os Conselhos Municipais, Afins às Causas da Água, é Fundamental.

6. Carolina Stellfeld: Excelente ponto falado pelo Pedro em relação ao consumo mínimo.
Reduzir o valor mínimo é uma medida eficaz que traz benefício para quem economiza água
e não prejudica a população mais vulnerável. Minha visão é a mesma nesta questão.

7. Clóvis Borges:
- Teremos que assumir uma agenda baseada em soluções múltiplas, a partir de abordagens

inovadoras e que superem limitações crônicas (culturais e legais) para o enfrentamento de
crises ambientais como é o caso do abastecimento de água. A conta não fecha, seguimos
com o crescimento populacional desordenado da RMC e de outro cada vez mais cedemos
espaços de áreas de mananciais fundamentais para uma condição de resiliência a situações
de secas prolongadas.

- Teremos que assumir uma agenda baseada em soluções múltiplas, a partir de abordagens
inovadoras e que superem limitações crônicas (culturais e legais) para o enfrentamento de
crises ambientais como é o caso do abastecimento de água. A conta não fecha, seguimos
com o crescimento populacional desordenado da RMC e de outro cada vez mais cedemos
espaços de áreas de mananciais fundamentais para uma condição de resiliência a situações
de secas prolongadas.

- A conservação de áreas naturais em toda a RMC e em especial em áreas estratégicas para
garantir a produção de água é um desafio pouco enfrentado não havendo investimentos
adequados para a criação de novas Unidades de Conservação, públicas e privadas, para
ações de fiscalização e monitoramento, restauração de áreas degradadas e outras medidas
de gestão conservacionista. A cidade de Curitiba precisa abrir espaço legal para permitir
investimentos financeiros fora de seu perímetro para garantir a preservação de áreas que
são criticamente fundamentais para o abastecimento da cidade e de toda a RMC.

- A água não nasce na torneira. É essencial implementar um amplo programa de
conservação ambiental das nossas nascentes, córregos e reservatórios, incluindo a Serra do
Mar, como alternativa para garantir a qualidade e disponibilidade hídrica. A Serra do Mar
é a caixa d ' água de Curitiba.

- Estímulos para a criação de RPPNs, novas legislações que amparam iniciativas privadas a
partir de pagamento de serviços ecossistêmicos, novas estratégias que estimulem que a
gestão ambiental de corporações incorporem a conservação da natureza (produção de
natureza) como parte de seu negócio. A Certificação LIFE, criada em Curitiba e aplicável
em todo o território nacional, aplica uma ferramenta que permite que o impacto não
mitigável de atividades econômicas sejam compensadas com ações voluntárias de
conservação.

8. Tamara Kan Kaick: As Soluções Baseadas na Natureza (SBN) assim como infraestrutura
verde-azul , quando projetadas como infraestruturas e incorporando os riscos
hidrometeorológicos, mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas, se
incorporam ao sistema urbano oportunizando as inter-relações com o ecossistema, o que
permite que a estrutura se adapte e seja mais resiliente a impactos relacionados a eventos



extremos. Valores econômicos e não econômicos dos serviços do ecossistema deveriam ser
considerados na tomada de decisão e no planejamento urbano. No aspecto não econômico
estão os serviços ecossistêmicos e seus aspectos multi-utilitários dos mesmos que não
costumam ser contabilizados e que são importantes para o bem estar humano.

9. Márcio Kieller - CUT Paraná: O programa Quarta Sindical da CUT/PR e BDF realizou no
mês de setembro: A Crise Hídrica e a Classe Trabalhadora - com o prof. Doutores Jeferson
de Souza e Paulo Medeiros.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3109009179208967&ref=watch_permalink. A
água é direito e não uma mercadoria. A partir deste conceito foi criado o Fórum Alternativo
Mundial da Água FAMA, que acontece paralelamente ao Fórum Mundial da Água onde os
grandes empresário mundiais da água, tentam avançar sobre os países que tem água, para
fazer com que ela deixe de ser um direito e passe a ser considerada mercadoria, por esses
"donos" mundiais da água.

10. Ibson Gabriel Martins de Campos – Superintendente de Controle Ambiental da SMMA:
- Prezado Matheus, pedimos que você encaminhe a sua solicitação para

marhs2g@curitiba.pr.gov.br para que possamos intensificar as ações de limpeza/remoção
de resíduos de margens. Também esclarecemos que existem recursos previstos para limpeza
de rios e córregos, realizada pela limpeza pública do município, bem como todas as ações
de recuperação de corpos hídricos fazem parte do PROGRAMA AMIGO DOS RIOS, que
atua em todas as bacias hidrográficas.

- Caro Vereador João 5 irmãos, respondendo sua colocação sobre o abastecimento das
populações vulneráveis, informo que foram perfurados 30 poços, sendo que 17 estão em
operação, sendo que as comunidades já atendidas nos reservatórios comunitários
instalados em parceria com a Sanepar, recebem em média 70m3/dia. Os administradores
regionais fazem as avaliações e encaminham para estudo de atendimento. Também
atendemos os CMEIS, próprios municipais, entre outros. fico a disposição para demais
esclarecimentos

11. Anônimo: Para saber, quem de fato tem o controle da Sanepar basta acessar a composição
acionária. Veremos que o governo do Paraná tem 302.658.719 -20,03 por cento. prefeituras
71- 5.572.423 ações-- 0,37 por cento. Acionistas nacionais- 832.233.891 ações ou seja
55,07 por cento. Acionistas estrangeiros totalizaram 370.740.486 ações, ou seja 24,53 por
cento. A alteração de distribuição de dividendos de 25 para 50 por cento se explica por esta
composição acionária.

12. Scroccaro: O IAT através da Portaria 207/2020 instituiu Grupo de Trabalho
Interinstitucional com a finalidade de propor a regulamentação de critérios para uso
racional e reúso da água no Estado do Paraná. Os trabalhos contam com a participação da
equipe técnica do IAT, Sanepar, FIEP, FAEP, Fórum Paranaense de Comitês de Bacias,
UEM, UFPR, ABES, APEAM. Estão em andamento cinco subgrupos específicos para as
diferentes modalidades de reúso: para fins URBANOS, para fins INDUSTRIAIS, para fins

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3109009179208967&ref=watch_permalink


AMBIENTAIS, para fins AGRÍCOLAS E FLORESTAIS, e de USO RACIONAL E
CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. A expectativa é encaminhar, em julho/2021, a proposta de
Resolução ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

13. Gilmar De Lima - Hub Mãozinha Verde / Instituto Atmosfera 2: Reitero que nosso olhar
especialmente se volta à recuperação e manutenção da MATA CILIAR, dentro de programas
permanentes.

14. Helder Nocko: Não esqueçamos que o estado do Paraná até hoje não tem uma política
estadual de saneamento básico. A Engenharia Ambiental paranaense tem muito interesse
em contribuir nesse tema também

15. Gheysa Pires, Sociedade Civil: Precisamos de mais fiscalização da prefeitura quanto às
obras e medidas de incentivo além de punitivas para manter a permeabilidade do solo como
serviço ambiental, como meio de proteção às águas subterrâneas. A prefeitura precisa ter
poder de impedir construções irregulares, ao invés de apenas notificar e multar.

QUESTIONAMENTOS REALIZADOS VIA YOUTUBE

1. Rafael Oliveira - Kurytiba Metrópole (sociedade civil): Gostaríamos de entender qual é o
nível atual de perda por vazamentos nas tubulações do sistema de abastecimento, e o que
está sendo feito para minimizar estas perdas? E também como está dividido o consumo
entre residencial, comercial, industrial, agrícola em Curitiba e região metropolitana? Quem
são os maiores consumidores e onde eles estão localizados?

2. Angela Afonsina de Souza Barbosa:  Qual foi o investimento da SANEPAR nos últimos 10
anos?  Quanto aos acréscimos em termos percentuais, por que o aumento da taxa de água e
maior que os percentuais inflacionários? Quanto aos volumes de chuva, em todos os anos
ocorrem, quais planejamentos a SANEPAR fez para atender a demanda? E mais, quais
foram os investimentos feitos pela SANEPAR para atender a demanda de aumento de
usuários? Qual é a previsão de investimento e ampliação para armazenamento de água
para os próximos anos?

3. Elaine Camacho:  Sabendo que os rios voadores, vindos da Amazônia interferem nos índices
pluviométricos da região sul, qual foi a ação de Curitiba em relação a gestão do governo
federal no combate ao desmatamento Amazônico? Por que Curitiba ainda não faz captação
de águas das chuvas nos tetos dos terminais de ônibus?  Por que ainda não há incentivos
fiscais para construções sustentáveis que captem a água das chuvas?



4. Daniel Tesser:  A Sanepar e a prefeitura pensam em alternativas e medidas de incentivo para
mudar a forma de uso da água (água da chuva e reuso) ou apenas em vender + água mais
cara.

5. Liriane Iha : Alguma outra solução para aumentarmos a quantidade de água a distribuir?

6. Juliana - liderança da comunidade 29 de março, CIC: Considerando que diversas
comunidades em Curitiba sofrem com a escassez de água, neste período de crise. Porque a
prefeitura não coloca reservatório de água nesses lugares, assim como colocou na
comunidade 29 de março? A prefeitura tem previsão para respaldar outras comunidades
com o reservatório?

7. Lorena de Pauli:  Gostaria de saber se a SANEPAR tem algum programa para a
implantação do PSA na região de mananciais, especialmente na área próxima a histórica
represa do Carvalho?

8. Luciano Padilha: Como esta a fiscalização do uso de água pela indústria e agronegócio?
Qual é o plano de reflorestamento dos mananciais e as entorno das barragens que nos
abastecem?

9. Dalila L:  Minha Pergunta é: Quando a Sanepar planeja entregar a obra da Barragem do
Miringuava? Obrigada

10. Eduardo Ferreira : Será que a culpa não é por causa dos 80.6% das ações de lucro da
Sanepar na mão de acionistas e que faz com que a empresa não consiga reinvestir na
melhoria do serviço e infraestrutura da empresa?

COLABORAÇÕES REALIZADAS VIA YOUTUBE

1. Roberto Fernandes: O custo da distribuição da água não pode onerar o orçamento das
famílias mais pobres. Que o uso comercial da água arque com esse custo.

2. Zeni Pereira:  Vários elementos compõe a crise hídrica, especialmente a falta de
sensibilidade das gestões públicas no tocante a entenderem que a água não é mercadoria.

3. Carmen Zimmermann:  Acredito que a crise hídrica começa na liberação da construção do
imóvel, depois na manutenção e também na liberação do alvará para funcionamento das
atividades.
É necessário cuidarmos e termos políticas públicas para a conservação do lençol freático e
a prefeitura poderá mudar alguns critérios hoje utilizados em relação ao assunto.
Quando não cuidamos do lençol freático as chuvas (enchurradas) caem e escorrem e não
penetram no lençol freático



4. Caiê Alonso : Planclima precisa ser implementado! Sua aprovação não significa nada na
prática.
Exato Angela, mas o planejamento e as políticas públicas devem ter como base as diretrizes
climáticas. Por isso a necessidade de implementação do Planclima enquanto instrumento de
gestão.

5. Maude Nancy:  Programas efetivos, de AÇÃO e de CONSCIENTIZAÇÃO sobre formas
simples de economia de água, dirigida a donas de casa e usuários domiciliares.
 Programas de economia de água para indústria e agricultura, com benefícios econômicos,
financeiros e tributários para quem economiza e penalizações pesadas para quem
desperdiça.
 Ação fiscalizatória efetiva e real para quem aterra nascentes e desmata beiras de cursos
d'água. Tríplice consequencia, administrativa, civil e penal.
Recuperação de nascentes, recuperação das áreas degradadas e plantio de MILHÕES de
árvores, com tratos silviculturais para ter certeza de que os ambientes foram recuperados.

6. Daniel Tesser:  Se a disponibilidade esta no limite e a demanda aumenta, ou se muda a
forma de usar (pensando em reuso e uso de água da chuva ) ou cada vez será necessário
buscar água cada vez "mais longe" e caro.

7. Angela Afonsina de Souza Barbosa:  A tarifa da sanepar é uma das mais altas do pais.

8. Fernanda Verillo:  Que pressão a comissão vai fazer ao ministro do meio ambiente pois a
falta de chuva é consequência do desmatamento e queimadas da Amazônia e pantanal.

9. Lorena de Pauli : Em MG e Nova York o programa de pagamento de serviço ambiental para
produtores de agua que preservam as fontes em sua propriedade é uma realidade com
resultados eficazes tanto sociais qto ambientais.

10. Tobias Sanson:  Muito interessante esta ideia de alterar a tarifa mínima. Ainda mais quando
observamos os altos lucros da sociedade de economia mista

11. Luciano Padilha: agua é um bem universal deve estar disponivel a população , não deve ser
cooptada pela lógica do mercado para dar lucro para poucos.

12. Mauricio Ribeiro: Concordo com o Luciano padilha, mas, para isto, o estado do Paraná
deveria fechar capital, tornando-se o único dono da SANEPAR, desta forma não daria
prejuízos para os investidores de outros locais.

13. Kurytiba Metropole:  Que sejam possíveis soluções para não estarmos mais em situação de
rodízio e que a população possa ter os serviços prestados de uma forma acessível.

14. Gratias Agimus Tibi : É um absurdo produzir energia solar em casa e ao conectar na rede
elétrica ao invés de receber desconto pelo que é vendido à rede, tem que se pagar tarifa pra
copel.



15. Liriane Iha:  A solução é privatizar a SANEPAR, tenho certeza que melhoraria tudo

16. Dalila L:  privatização não é a resposta! Nós precisamos de reestruturação e um novo
planejamento estratégico.

ANEXOS

1. ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CRISE HÍDRICA EM CURITIBA E

REGIÃO METROPOLITANA, REALIZADA ON-LINE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021,

SOB A PRESIDÊNCIA DA VEREADORA MARIA LETICIA.

2. RESPOSTAS DA SANEPAR AOS QUESTIONAMENTOS DO MAB.

3. CONTRIBUIÇÕES DE MAUDE NANCY JOSLIN MOTTA, REPRESENTANTE DA

APAVE NACIONAL


