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Presidente: 

Evandro Luis Busato - Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Fone:  

3656-4849 

Data: 09/05/2018 Duração: 02h00 Local: SEMMA Sala: Reuniões 

Tema: 

 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONMACO - GESTÃO 2018/2019 

 
 

NOME DOS PARTICIPANTES SETOR REPRESENTATIVIDADE 

1 Evandro Luis Busato SEMMA Presidente 

2 Alvine Bonin SEMMA 1ª Secretária                                                                                                             

3 Rosiane Ferreira de Andrade  SEMED Suplente 

4 Tania Maria Tosin SEDUH Titular 

5 Lucielly Fernandes Rosa SMS Titular 

6 Flavia Lynn Mitsuhasi SMS Suplente 

7  Marcio Roberto Toniolo SEMAA Titular 

8 Giovani Cavallari SEICTT Titular 

9 Sidinei Campos de Oliveira Câmara  Suplente 

10 Aldemir de Brito SANEPAR Titular 

11 Kamilla Camargo Vargas APDC Titular 

12 Sérgio Abu Jamra Misael 
Associação de Moradores - Colônia 

Faria 

Suplente 

13 Adilson de Jesus Souza Associação Limoeiro Titular 

14 Patrícia Luciane Associação Emanuel Suplente 

15 Marcos Renan Salvati OAB/PR  Titular 

16 Elisangela Sponholz Souza OAB/PR  Suplente 

17 Luiz Augusto Loureiro Grupo de Escoteiros Suplente 

18 José Francisco da Silva ONG CEDEA Suplente 

19 Sérgio Ahrens EMBRAPA Titular 

20 Marcelo Lazzarotto EMBRAPA Suplente 

21 Graciele Viccini Isaka IFPR Suplente 

22 Iliane v. da Rocha SEMMA Convidado 

23 Jackson Franco Projeto Arborize Convidado 

24 Josney Marques de Oliveira Consorcio Metropolitano de saúde Convidado 

25 Kennedy A.Araujo Sociedade Civil não organizada Convidado 

26 Jackson G. Santos Sociedade Civil não organizada Convidado 

27 Alisson Galbine Sociedade Civil não organizada Convidado 

28 Heron Gasparin Sindicato Rural de Colombo Convidado 

29 Antônio Henrique Strapasson 
Associação de Moradores - Colônia 

Faria 
Convidado 

30 Johni Batistão Sociedade Civil não organizada Convidado 

31 Mario  CDC Convidado 

32 Jerson Bertolin Sociedade Civil não organizada Convidado 

 

ASSUNTOS EM PAUTA:  

1. Parecer sobre a eleição do Vice-presidente; 
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2. Divulgação do Mapa - atingimento das metas do IARCE- Sanepar; 

3. Apresentação do projeto para soluções de esgotamento sanitário em pequenas vilas nas áreas rurais; 

4. Discussões sobre a revisão do Plano Diretor Municipal; 

5. Assuntos diversos.  

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Colombo. O Sr. Presidente abriu a reunião cumprimentando a todos e apresentou a pauta do dia. Inicialmente 
falou sobre o parecer jurídico referente a legalidade do Sr. Aldemair assumir a vice-presidência do conselho, 
conforme havia sido questionado na reunião anterior. Comentou que não há nenhum impedimento jurídico ou 
compatibilidade no regimento interno deste Conselho que o impossibilite de ocupar o cargo.  O Sr. Sergio Misael 
comentou que futuramente quando for montada uma comissão dentro do conselho para fiscalizar o contrato junto 
a SANEPAR que o Sr. Aldemair não faça parte. O que foi acordado pelo Sr. Presidente, que em seguida 
apresentou o Mapa com as metas do IARCE - Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto da 
SANEPAR, a serem atingidas nos próximos anos, explanou sobre os prazos das regiões a serem contempladas 
em cada etapa (em anexo). Em seguida o Sr. Presidente convidou o Sr. Josney para apresentar o projeto de 
soluções de esgotamento em pequenas vilas nas áreas rurais. O Sr. Josney discorreu sobre o projeto que 
elaborou como conclusão de Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental junto com seus colegas Sr. Kennedy, Sr. 
Jackson, Sr. Alisson presentes na reunião e o Sr. Michael que não pode comparecer. O projeto trata 
especificamente do tratamento de esgotamento sanitário na comunidade da Vila Machado, área rural do 
município. Durante a apresentação o Sr. Josney destacou algumas fotos da situação do esgoto a céu aberto na 
região, falando dos problemas causados como a contaminação do solo e dos recursos hídricos e das doenças que 
esta contaminação pode acarretar, falou sobre as pesquisas feitas com os moradores. No decorrer das pesquisas 
levantou-se que apenas dezenove vírgula quinze por cento apresentam alguma forma de tratamento de esgoto 
individual e do restante, apenas dez vírgula cinquenta e três por cento tem espaço físico para realização deste 
tratamento. Portanto a proposta é fazer um tratamento comunitário através de Tanque Séptico: Unidade de 
tratamento primário onde são feitas a separação e a degradação da matéria orgânica presente no esgoto. Filtro 
Biológico Anaeróbio: Tratamento do efluente por meio de bactérias que decompõem a matéria orgânica. Não 
necessita de oxigênio para realizar o tratamento. Cloração: Gotejamento de hipoclorito de sódio e por pastilha 
hipoclorito de cálcio e como auxiliares ao tratamento foi escolhido caixas de gordura, de passagem e de inspeção. 
Após a apresentação. O Sr. Marcelo parabenizou o Sr. Josney pelo projeto e questionou se houve algum 
investimento na realização do trabalho. O Sr. Josney falou que o único investimento que houve foi o de tempo 
técnico das pessoas que colaboraram, como técnicos da Sanepar e da prefeitura de Colombo, também salientou 
que este projeto está protocolado junto a prefeitura sob o número trinta mil novecentos e onze de dois mil e quinze 
e está tramitando.  O Sr. Marcelo sugeriu que a prefeitura deveria procurar alunos que queiram elaborar projetos e 
pesquisas em Colombo como o apresentado, e investir nisto através de editais junto as Universidades.  O Sr. 
Presidente  apoiou a ideia dos editais e disse que fará um estudo para ver a possibilidade e já sugeriu este 
assunto como pauta para a próxima reunião. Agradeceu pela colaboração do Sr. Josney, e salientou que agora 
com o dinheiro do Fundo de Municipal de Saneamento Básico  o projeto será implantado como piloto e pretende 
solucionar o problema da região o mais breve possível.  Na sequencia o Sr. Presidente convido a Sra. Tania, 
Secretária  Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação  para explanar sobre o processo de revisão do Plano 
Diretor. Ela discorreu a importância da atualização do plano, e o grande desafio que se tem com relação a área rural do 
município, principalmente pela existência do Aquífero Carste. Também comentou sobre o crescimento do número de 
moradias, e que é preciso  pensar em áreas para a implantação de empresas em Colombo para assim criar empregos e 
deixar de ser uma cidade dormitório. Falou que acontecerá Oficinas Comunitárias e Audiências Públicas, e que é 
importante a participação de todos, pois este é o momento para as discussões. Comentou que será passado um 
calendário com as datas destas oficinas, sendo que a primeira acontecerá no dia vinte e um deste mês no auditório do 
Maracanã. 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.    
 
 


