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ASSUNTOS EM PAUTA:
1. Eleições para Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários;
2. Contrato de Programa Sanepar/Criação FMSB;
3. Entrega final dos relatórios do PMGIRS;
4. Alteração do Plano de Aplicação FMMA 2018;
5. Informes gerais.
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, foi realizada a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Colombo. O Sr. Presidente abriu a reunião cumprimentando a todos e fez uma breve homenagem a Sra. Edna
membro deste Conselho que faleceu há poucos dias, após realizou a leitura da pauta do dia, fazendo uma
alteração na ordem. Inicialmente, falou sobre o Contrato numero cento e oitenta e um de dois mil e dezoito que
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tem por objeto a prestação do serviço publico de abastecimento de água e esgotamento sanitário tendo como
contratada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Apresentou os principais pontos do contrato
como: cem por cento do índice de atendimento por rede de abastecimento de água, 80% índice atendimento por
rede coletora de esgoto até 2028 com escalonamento em contrato. O Sr. Presidente comentou que este índice
não chegará a cem por cento, pois há áreas do município que são inviáveis para a implantação da rede de esgoto,
seja pela topografia ou mesmo pela pouca quantidade de moradores na região, sendo que a rede pode ser
substituída por outras soluções como a própria fossa séptica seguida de sumidouro. Comentou também sobre as
ações de educação ambiental para as famílias à montante da captação do rio Palmital e da região da EMBRAPA.
Nesta região será feito um trabalho principalmente sobre as fossas sépticas, para evitar a contaminação do lençol
freático e dos rios. Também serão realizadas trinta e cinco mil vistorias nas interligações da rede coletora de
esgoto na bacia do Palmital no prazo de quarenta e oito meses, para evitar ligação de rede de esgoto na galeria
pluvial e vice-e-versa. Falou sobre os cento e sessenta mil reais para interligações de esgotamento sanitário para
famílias de baixa rede na bacia do Palmital, e com relação aos cinco milhões trezentos e oitenta e dois mil reais
para obras de execução do Parque Linear do Palmital, que é uma compensação por descumprimento de metas do
contrato anterior. Explanou acerca da concessão de uso do terreno com aproximadamente vinte mil metros
quadrados por trinta anos, anexo a este parque. Priorização da rede coletora de esgoto no bairro Embu, ao custo
aproximado de dez milhões de reais. Por fim a destinação de dois por cento do faturamento da SANEPAR,
menos as deduções legais, o que gira em torno de cento e trinta mil reais mensais, dinheiro este que será
destinado ao Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, cujo projeto de lei está na Câmara para apreciação
e votação. O fundo também será gerido por este conselho. O Sr. Presidente comentou que já existem alguns
projetos que serão realizados com este dinheiro, são projetos relacionados ao esgotamento sanitário,
principalmente para alguns bairros da área rural. O Sr. Fabricio questionou sobre o valor referente aos dois por
cento. O Sr. Presidente esclareceu que a arrecadação da SANEPAR em Colombo gira em torno dos seis milhões
de reais mensais, e que o contrato tem duração de trinta anos. Tanto o Sr. José Pereira quanto o Sr. Fabricio
levantaram a duvida de quem irá fiscalizar se as obras e metas do contrato estão sendo cumpridas. O Sr
Presidente elucidou que o fiscal será o próprio conselho. Também fez um adendo comentando sobre a realização
de uma reunião em que está começando a ser discutido o plano de drenagem urbana, um projeto complexo e
demorado. O Sr. José Pereira indagou sobre o início das obras descritas no contrato. O Sr. Presidente comentou
que não há previsão para início das obras e sim para a entrega, e que será enviado a todos os membros uma
copia do contrato com o cronograma de entrega das obras. Finalizou o assunto do contrato com SANEPAR
comentando que está disponível para esclarecer qualquer dúvida. O próximo assunto a ser comentado foi à
eleição para vice-presidente, primeiro e segundo secretários. O Sr. Presidente aproveitou este momento para
comentar sobre a substituição da conselheira Sr.ª Daniele pela Sr.ª Alvine, sendo que Sr.ª Daniele era a primeira
secretária sendo assim ele sugeriu que a Sr.ª Alvine fique com esta vaga, sem nenhuma objeção ela ficou
aprovada para o cargo. Para a vaga de segundo secretário a Srª. Patrícia se candidatou e não houve nenhuma
objeção dos demais conselheiros. Já para a vaga de vice-presidente foi indicado o Sr. Aldemair, apenas o Sr.
Fabricio questionou se não haveria conflitos de interesses em razão do contrato da Prefeitura com a SANEPAR,
visto que o Sr. Aldemair é representante desta instituição dentro do Conselho. O Sr. Presidente argumentou que
será feito uma Câmara Técnica para o acompanhamento do contrato com a SANEPAR e que nesta câmara não
participarão nem o presidente e nem o vice. O Sr.º Marcelo sugeriu que seja feita uma consulta jurídica acerca
desta questão, para que não haja nenhum problema futuro. O Sr.º Presidente concordou e falou que será feita
esta consulta junto ao jurídico e que o parecer será apresentado na próxima reunião. Aproveitando as alterações
dentro do Conselho, o Sr. Presidente aproveito para fazer a aprovação da substituição de membros Faculdade
Educacional de Colombo - FAEC, que ocupava uma das cadeiras de Instituição de Ensino Superior, pela OAB,
que entraria como entidade de Classe, pois a faculdade não respondeu as várias tentativas de contato para a
indicação do membro. O Sr. Jackson questionou se não haveria outra instituição para substituir, então a Sra.º
Rosiane se pronunciou dizendo que não há outra instituição de ensino apenas polos de educação a distância que
são administrativos. O Sr. presidente perguntou se todos concordavam com a troca da FAEC pela OAB, não
houve objeção, sendo assim ele pediu que o Srº Marcos Renan Salvati e a Sr.ª Elisangela Sponholz Souza
representantes da OAB dentro do conselho que se apresentassem. O assunto seguinte foi a entrega final dos
relatórios do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PMGIRS. O Sr. presidente
explanou que o plano foi entregue à secretaria e que a lei já está na câmara para aprovação e que deverá sofrer
poucas emendas. E por fim foi colocada em votação a alteração do Plano de Aplicação do Fundo Municipal de
Meio Ambiente 2018, para a aquisição de um veículo novo para a Educação Ambiental, sendo este veículo
popular adquirido na licitação da prefeitura limitado ao valor de cinquenta e um mil reais. A alteração foi aprovada
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por todos, sedo que o Sr. Marcelo sugeriu uma parecia para conseguir um carro junto a Renault ou que se
possível fosse adquirido um carro elétrico ou híbrido. A Srª. Lis comentou que já foi feito um contato com a Renault
para aquisição de carros para a Guarda Municipal e infelizmente ficou inviável, principalmente por não haver
postos para abastecimento elétrico na região. Nos assuntos gerais foi discutido sobre o lixo jogado em beira de
estrada e coleta de lixo. O Sr. Presidente explanou que há um calendário de coleta tanto do lixo orgânico quanto
do material reciclável, a também há serviço de coleta de carcaças de animais. Foi questionado pela Sra. Cristiane,
pelos Srs. Fabrício e Marcelo que muitas vezes as pessoas não têm acesso a estas informações. O Sr.
Presidente informou que algumas ações para esta divulgação estarão acontecendo, como a implantação do site
Colombo Sustentável, outdoors em escolas e em alguns espaços públicos, e também imãs de geladeira com o
calendário da coleta seletiva e orgânica. Finalizado os assuntos e nada mais havendo a ser tratado e
acrescentado, deu-se por encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai
por todos devidamente assinada, conforme lista de presença anexa.
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