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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental 

DATA: 26 de Outubro de 2015 

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

 

A CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO, reunida no período da tarde do dia 26 de 

outubro de 2015, na sala Tingui do Hotel Master, em Curitiba/PR, contou nesse dia com 

os seguintes participantes: Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento, representante do 

CONAM, segmento: Movimentos Sociais; Elair de Macedo e Silva Grassani, 

representante do CEDEA, segmento: ONGs (Curitiba); Erivelto Luiz Silveira, 

representante da SANEPAR, segmento: Poder Público Estadual (Curitiba); Jair Francisco 

dos Santos, da SANEPAR, segmento: Poder Público Estadual (convidado); José Borges, 

representante do MNLM, segmento: Movimentos Sociais (Braganey); Marli Segato 

Babinski, representante da CUT, segmento: Trabalhadores (Pato Branco); Maria Ines 

Gomes, representante da UMP, segmento Movimentos Sociais; Ricardo Luiz Leites de 

Oliveira, representante da ACIMACAR, segmento empresarial (Marechal Cândido 

Rondon); e Neuroci Antônio Frizzo, representante da Secretaria Municipal da Fazenda de  

Toledo, segmento: Poder Público Municipal (Toledo). Dando início aos trabalhos, foram 

dadas boas-vindas a todas/os as/os participantes e apresentado o sr. Jair Francisco dos 

Santos, funcionário da Sanepar, pelo conselheiro Erivelto Luiz Silveira, representante da 

Sanepar, sendo sugerido a esta CT a formalização da substituição do sr. Roberval Biscaia 

da Silva (conselheiro suplente) pelo sr. Jair Francisco dos Santos neste Conselho. Num 

segundo momento, procedeu-se à leitura e discussão do Ofício nº 537/DIESP/SUEST/PR, 

enviado ao CONCIDADES PR pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE – Fundação Nacional de 

Saúde/Funasa em resposta ao segundo ofício encaminhado à Funasa (Ofício 

CONCIDADES PR nº 023/2015, dirigido à Superintendência Estadual da Funasa no 

Paraná) solicitando uma PLANILHA completa que possibilitasse identificar quais são os 

municípios referidos apenas numericamente e qual a situação de cada um desses quanto 

ao tratamento do esgoto doméstico, uma vez que isso interfere diretamente na saúde 

pública. Em virtude da referida planilha também não se apresentar suficientemente 

esclarecedora quanto a como os municípios arrolados são atendidos pelos 132 
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convênio/obras citados; bem como em relação aos projetos de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário (público contemplado, tipos de projeto) dos 91 municípios citados, esta CT 

solicita à Secretaria Executiva do CONCIDADES PR que encaminhe novo ofício à 

Funasa, para que a mesma não só envie informações mais detalhadas acerca dos 

municípios com até 50.000 habitantes e valores a eles referentes, mostrando em que tais 

recursos foram investidos, apresentando detalhamento quanto ao índice de população 

efetivamente atendida em cada cidade atualmente, e qual o aumento desse índice após 

os investimentos; bem como detalhamento dos investimentos por tipo de projeto; mas 

também encaminhe um representante para explanar, em Reunião Plenária do 

CONCIDADES – PR, sobre a situação atual do saneamento em cada cidade.  Em 

seguida, foi lido pela conselheira Marli o Ofício CONCIDADES PR nº 024/2015, 

encaminhado ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Ipardes 

e o Ofício CONCIDADES PR nº 025/2015, encaminhado à Companhia de Saneamento do 

Paraná – Sanepar, os  quais se referem, respectivamente, à solicitação ao Ipardes para 

que possibilite a participação desse técnico como colaborador na Câmara Técnica de 

Saneamento, que foi respondido positivamente por esse instituto, por meio do Ofício; e à 

formalização da participação do geólogo sr. Erivelto Luiz Silveira, como representante 

titular da Sanepar, também respondido positivamente por meio do Ofício. A seguir, 

procedeu-se à deliberação da CT de Saneamento acerca dos seguintes 

encaminhamentos à Secretaria Executiva do CONCIDADES PR: solicitação à Sanepar 

para que proceda à formalização da substituição do sr. Roberval Biscaia da Silva 

(conselheiro suplente) pelo sr. Jair Francisco dos Santos nas reuniões deste Conselho; 

moção de repúdio à reinstalação entrada do Fracking no Brasil, sugerida pela conselheira 

Elair e ratificada pelas/os demais conselheiros, comprometendo-se o conselheiro Frizzo a 

apresentar a proposição ao GT do Fracking.  

 

 

 

 


