CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental
DATA: 05 de Maio de 2015
LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - Centro - Curitiba / Paraná.

A CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO, reunida no período da tarde do dia 4 de maio
de 2015, na sala Tanguá do Hotel Master, em Curitiba/PR, contou nesse dia com a
participação dos seguintes participantes: Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento,
representante do CONAM, segmento: Movimentos Sociais; Cláudio Jesus de Oliveira
Esteves, representante do IPARDES, segmento: Poder Público Estadual (Curitiba); Daniel
Nojima, represente do IPARDES, segmento: Poder Público Estadual (Curitiba); Elair de
Macedo e Silva Grassani, representante do CEDEA, segmento: ONGs (Curitiba) –
Relatora; Erivelto Luiz Silveira, representante da SANEPAR, segmento: Poder Público
Estadual (Curitiba);Honorina Irene Silva Santos, representante do CMP, segmento:
Movimentos Sociais; José Borges, representante do MNLM, segmento: Movimentos
Sociais (Braganey);Maria Inez Gomes, representante do UMP, segmento: Movimentos
Sociais; Marli Segato Babinski, representante da CUT, segmento: Trabalhadores (Pato
Branco) – Coordenadora Geral dos Trabalhos da CT de Saneamento;Neuroci Antônio
Frizzo, representante da Secretaria Municipal da Fazenda de Toledo, segmento: Poder
Público Municipal (Toledo); e Zilda Maria Cavalarini, representante do CMP, segmento:
Movimentos Sociais. Dando início aos trabalhos, foram dadas boas-vindas a todos os
participantes e apresentado pelo sr. Cláudio o sr. Daniel Nojima, novo representante do
IPARDES neste Conselho e o sr. Erivelto Silveira, geólogo da SANEPAR, que se fez
presente na ocasião a convite do conselheiro Neuroci Frizzo.Num segundo momento,
procedeu-se à leitura e discussão do Ofício nº 163/DIESP/SUST/PR encaminhado pelo
Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde – Funasa em 20/02/2015 em
resposta à solicitação de informações por parte da Secretaria Executiva do
Concidades/PR para que a referida Fundação enviasse informações acerca da atuação
desta nos municípios com até 20.000 habitantes na área de tratamento do esgoto
doméstico, uma vez que essa questão interfere diretamente na saúde pública.Em virtude
da resposta recebida não se apresentar satisfatória, por não ser suficientemente
esclarecedora quanto a quais os municípios atendidos pelos 132 convênio/obras citados;
bem como com relação a quais os 91 municípios para os quais estão sendo elaborados
projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (público contemplado, prazos e recursos)
esta CT solicita à Secretaria Executiva do Concidades/PR que encaminhe novo ofício à
Funasa solicitando uma PLANILHA completa que possibilite identificar quais são os
municípios referidos apenas numericamente e a situação de cada um desses quanto à
questão do tratamento do esgoto doméstico. Em seguida, foram lidos, para conhecimento
de todos, os Ofícios Concidades/PR 017/2015 e 018/2015 encaminhados pela Secretaria
Executiva do Concidades/PR à Coordenadoria de Resíduos Sólidos da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMA/PR e ao Centro Operacional das
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do
Paraná – MP/PR, respectivamente.
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Por fim, deliberou-se, ainda, acerca de duas últimas questões, a saber:
- reconhecimento e agradecimento pela importante atuação do sr. Cláudio Jesus de
Oliveira Esteves neste Conselho e solicitação ao Ipardes para que, a partir da 28ª RO do
Concidades/PR, possibilite a participação desse técnico como colaborador na Câmara
Técnica de Saneamento, o que se justifica em função da atuação profundamente
comprometida e o conhecimento técnico do sr. Cláudio, sempre contribuindo
proativamente com os trabalhos desta CT;
- solicitação à Sanepar para que proceda à formalização da participação efetiva do
geólogo sr. Erivelto Luiz Silveira nas reuniões deste Conselho, face à participação na
presente data com o conhecimento e consentimento de seu chefe imediato, o sr. Paulo
Alberto de David, diretor de Operações da Sanepar, e a disponibilidade e interesse
manifestados pelo sr. Erivelto, bem como considerando-se a necessidade de um
representante dessa Companhia de Saneamento, sobretudo nesta CT.
_________________________________________________________________________________

Observa-se que não se fez constar da presente ata moção de repúdio à violência de
que foram alvo, nos dias 28 e 29 de abril de 2015, professores, estudantes e servidores
públicos do Estado do Paraná, porque representantes de diferentes segmentos decidiram
pela elaboração de uma Resolução a ser submetida à plenária para votação ao final da
27ª RO do Concidades/PR.
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