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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental 

DATA: 04 de Setembro de 2014 

LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - Centro - Curitiba / Paraná. 

 

 

Apresentação feita pela Conselheira Elair de Macedo e Silva Grassani, a qual em um 
primeiro momento, procedeu à leitura e discussão dos seguintes documentos: - OFÍCIO 
SEDU/GS5869 – Ofício nº 0091/2014 protocolado sob nº 13.270.685-4, encaminhado pela 
Secretaria Executiva do CONCIDADES PARANÁ ao Instituto das Águas do Paraná e que 
tem como assunto: Demanda da câmara técnica de saneamento ambiental do Conselho 
Estadual das Cidades aprovada na 24ª R.O: Apoio aos municípios na 
elaboração/apresentação de projetos de execução de obras de saneamento; e - OFÍCIO 
nº 401/GAB/ÁGUAS PARANÁ, enviado pelo Instituto das Águas do Paraná à SEDU, em 
resposta à solicitação da Secretaria Executiva do CONCIDADES PARANÁ e que informa 
sobre atribuições e ações do Águas Paraná, relacionadas ao Saneamento Ambiental, que 
estão sendo desenvolvidas com vistas ao apoio aos municípios de menor porte (sem 
estrutura), apresentadas pelo referido instituto sob a forma de dois itens, e respectivos 
subitens, a saber: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; Drenagem Pluvial 
Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Num segundo momento, deliberou-se sobre uma 
única solicitação da CT de Saneamento à Secretaria Executiva do CONCIDADES – 
PR; que envie ofício à Coordenadoria de Resíduos Sólidos da SEMA – PR e à 
Coordenadoria de Apoio às Ações de Meio Ambiente do Ministério Público  do 
Paraná para apresentarem um diagnóstico das Ações e Diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos no Paraná; bem como um panorama da situação dos 
resíduos sólidos nos Municípios. A referida solicitação se justifica como forma de 
verificar tanto se a PNRS está sendo devidamente implementada no Estado como um 
todo, quanto como forma de obter informações sobre a realização de processos de 
avaliação e acompanhamento que tenham sido ou estejam sendo realizados nesse 
sentido, e objetiva subsidiar e fundamentar as discussões e encaminhamentos da CT de 
Saneamento a serem realizadas ao longo desta gestão. 

 

 

 

 

 


