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ATA DA 37" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCITIBA - 27 de agosto de 2015

Aos vinle e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil c quin,..", no auditório do Instituto de
Pesquisa e Plancjamento Urbano de Curitiba - IPPUC, simado na Rua Bom JestlS, na 669, bairro
Cabral. realizou-se a TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de
Curitiba -CONCnffiA, sob a coordenação da Presidente em Exercício Ariadne Giacomazzi Mat1ei
Manzi. Estiveram presentes, conforme a lista de presença anexa c parte integrante desta Ata: os
Conselheiros Titulares: Luiz Fernando Gomes Braga, Ana Célia Pires Curuca Lourenção, Raphael
Rolim De Moura, Ana Cristina Wollmann Zoming Jaymc. Edison Reva, João Carlos Diório,
William Weinert, Rosangela Maria 8attistella, Neucimary Amaral, Sergio Renato Bueno Balaguer
(Serginho Do Posto), Luís De Mauro, Dauiel Carlos Zanetti. Mauricio Rodrigues De Souza, Sergio
Dos Santos, Ormy Leocádio Hülner Júnior, Luiz Alberto lubel, Edenir Zandorni Júnior, Rodrigo
Bautar Auffinger, Arthur Oscar Krüger Passos, Elair De Macedo c Silva Grassani; o Conselheiro
Suplente: Ivo Sérgio Pereira Santos; os membros da Secretaria Executiva do CONCITIBA:
Laércio Leonardo de Araújo, Sheila Branco e Karolline D' Agostin; os Observadores: Paulo
Manuel de Sousa Baptista Valério (Departamento Técnico c Legislativo da SUM) e os eomponcntes
da equipe do PMSC: Marlise Tercsa Eggers Jorge (SMMA), Amanda D. Ceranto (SMMA), Sérgio
Matheus (SEPLAD), Lucia lsabcl de Araújo (SMS), Rosana Campanholo (SMMA).l'rancisco José
Pcrcira de Campos Carvalho (Fónun Amigos do Barigui), Tatianc (lJFPR), Karin Nohara Cars1ens
Gomes (IPPUC), Claudio Roberto Guillcn (SMOP), Luc}' Marta Schellin (SMOP). 01- Verificação
do Quórum: Verificada a existência do quórum regimentaL 02- Abertura: a presidente em
exercício Ariadne Giacomazzi Matlei Manzi iniciou a reunião dando as boas vindas e agradecendo
a presença de todos, e passou a palavra ao Secretario Executivo Laércio Leonardo de Araújo para
que desse continuidade à reunião. 03- Aprovação da Pauta: colocada em discussão a pauta da 37'
RO. constando os seguintes assuntos: 01- Verificação do Quórum; 2- Abertura (Presidente); 03-
Aprovação da Pauta (Secretaria-Executiva), 04- Aprovação da Ata da 36' RO (Secretaria-
Executiva): 05 -Infonnes da Secretária Executiva; 06- Indicação "Ad Referendum" (Plenário); 07-
Situação da Revisão do Plano Diretor de Curitiba na Câmara Municipal de Curitiba-CMC (Asscssor
Legislativo Paulo Valério); 08- Apresentação do Plano Municipal de Saneamento de Curitiba-
PMSC (engenheira Marlise Jorge- ; 09- Apresentação "Pegada de Carbono" (Karin N. C. Gomes-
IPPlJC), 10-- Informe dos Conselheiros; 11- Encerramento. Colocada em discussão e em
deliberação a pauta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Arthur Oscar Krüger Passos
solicita que em toda reunião do conselho sejam dadas noticias e intonnações sobre o tema do
Estatuto da Metrópole. 7:51. 04 - Aprovacão da Ata da 36' RO: Colocadas em análise e
deliberação a ata da 360 RO, foi aprovada por unanimidade. 05 - lnfonnes da Secretária
Executiva: 5.1- Ausêucias justificadas de titulares: Luiz Fernando Gomes Braga (IPPUC),
Leonardo Brusamolin Jr (SMO), Rivail Vanin Andrade (UP), Jcan Mkhel Galiano (ACP), Valdir
Aparecido Mestrincr (SINDJURBANO), Luís Antllnio Laurentino (SECOVI), Chris de Almeida G.
da Costa (pGM). 5.2- Ausêucias Justificadas de Suplentes: Janaina de Fátima Chudzik (lHGPR).
João Carlos Santana (Associação Comunitária Unidos da Vila Maria e Região), Hilma de L-ourdes
Santos (MNlM), Paulo Rolando de Lima (lJTFPR), Eduardo Recker Neto (ClJT): 5.3-
Convocação de Suplentes: Miguel Antônio Leoni Gaiss1er (IPPUC). William Weincrt (SMU),
Paulo Rolando de Lima (UTFPR), Luiz Alberto lubel (SJNELTEPAR). Edenir Zandoná Júnior
(FECOMERCIO). Everton José Branco No~,'ueira (SLNDJURBANO), Cícero Juliano S. da Silva
(PGM), 5.4 - Substituição do conselheiro representante da SETRAN: Conforme oficio n°
1612015 - SETRAN, o conselheiro suplente José Rodrigue:.: Limeres é substituido por José
Guilherme Assis. como representantc da Secretaria Municipal de Trânsito - SETRAN; 5.5 _ 6"
Conferência Nacional das Cidades: Preiiminannente esta definido o seguinte calendário: _ Etapa
Municipal: a partir do primeiro semestre de 2016, - Etapa Estadual: entre novembro de 2016 e
março de 2017 e - Etapa Nacional: entre maio e junho de 2017, em Brasília. Foram indicados os !
membro~ da Coordenação-Executiva, responsável pela mobilização e organização do evento. Dit~
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50 09 e 10 de setembro de 2015 a Coordenação-Exccutha Nacional sc reunirá para definir o Tema e o
51 Lema da 6' conferência. Na próxima rcrmião do ConCidades-BR, de 16 a 18 de setembro, as
52 decisões da coordenação serão deliberada~ pelo plenário do conselho. O secretário-executivo pediu
53 permissão da plenária para contatar o conselho nacional visando dar destaque à temática municipal,
54 juntamente com o tema nacional e estadual. e que os textos para discussão pudesscm ser mais
55 enxutos para proporcionar esta discussão. Colocada em debate o plenário aprovou a realização deste
56 contato. 5.6 - Prêmio de Governança - promovido pela Re,ista Exame S.A. Curitiba foi
57 reconhecida em quinto lugar entre as cidades mais inteligentes do Brasil, tendo sido premiada como
58 primeiro lugar no qucsito Governança (qualidade do govcrno local), especialmente por causa da
59 transparência da gcstão (por exemplo, Dados Abertos); 5.7 - Prêmio Ciclomobilidade _ O site
60 Molher Narure Network (MNN), dedicado a temas relacionados ao meio ambiente e
61 responsabilidade social. elegeu as 10 cidades mais ..amigáveis" com as bicicletas, locais onde tanto
62 habitantes quanto turistas podem se deslocar facilmente com esse meio de transporte, Curitiba esta
63 entrc elas. A seleção foi reali.-:ada levando em consideração diversos fatores como a qualidadc da
64 infraestrutura para bicicletas e o respeito dos motoristas cm relação aos ciclistas; 5.8 _ próxima
65 rcullião: a 38' RO, em 29 de outubro, será no IHGPR, o conselheiro Sérgio Salltos colocou a sede
66 de sua entidade para fazer a reWlião do conselho quando for fora do lPPlJC. 06 _ Indicação "Ad
67 Referendum". A indicação do conselheiro Edison Reva para representar o CONCITlBA no grupo
68 Gestor da Operação urbana da linha verdc, em atendimento ao alicio p/056/15 do IPPUC
69 fundamentado na Lei Municipal 13.909/2011 e Decreto 133/2012, loi realizada pelo presidente do
70 Concitiba "ad referendum'., pois não poderia aguardar a próxima reunião do conselho face já estar
71 programada reWli[o antes desta realizar-se. O conselhciro Edison Reva explica o que é o Conselho
72 Gestor faz parte da gestão do programa Operação Urhana Consorciada.OUC tem a finalidade de
73 rcalizar o acompanhamento e implementação do Programa de InteIVenções da Operação urbana
74 Consorciada Existe também a Comissão Executiva do Programa de Intervenções da prefeitura que
75 já esta trabalhando na reavaliação da operação e propor modificações, o grupo gestor é composto de
76 diversos representantes da sociedade do CONC1T1BA, do SINDUSCON-PR, do SECOVI-PR, da
77 ADEMI-PR. Colocado para deliberação, a indicação do conselheiro Edison Reva foi aprovada por
78 unanimidade. Em face da sugestão do conselheiro Rodrigo Bautar Auffmgcr na próxima reunião
79 conselho será providenciado informe da participação do conselheiro nas reuniões bem como
80 apresentação sobre a OUC-Linha Verde. 07- Tramitacão do projcto de lei da Revisão do Plallo
81 Dirdor na Câmara Municipal de Curitiba-CMC: Informe dado pelo Assessor Legislativo
82 Advogado Paulo Manuel de Sousa Baptista Valéria do Departamento Técnico Legislativo da
83 SGM-PMC, relata que estão acompanhando a tramitação o conselheIro e vereador Serginho do
84 Posto, um grupo de técnicos do IPPUC esta realizando anali,e das emendas e que o projcto esta em
85 sua fase filiai dentro da Comissão de Urhanismo da câmara e é esta comissão que irá fazer a
86 liltragem destas cmendas ás quais serão apresentadas numa audiência publica, o vereador JOIIO)'

87 Stica é o relator do projeto de lei e o vereador Hélio Wirbiski é o presidente da comissão,
88 estabeleceram um prazo máximo para rcccblmento de emendas seja até 10 de setembro, mesmo que
89 regimentalmente poderão ser apresentadas emenda.>até o dia da votação, mas também se entende
90 que para realizar uma avaliação, melhor e pela envergadura da matéria há um consenso de que seja
91 cstipulado praw máximo para protocolo dc emendas para quc possa analisar os retlexos destas
92 emendas na cidade, a audiência ocorrerá dia 14 ou 15 de setembro, para quc a comissão possa
93 rcalizar parecer fmal c na última semana dc setemhro ou primcira de outubro o Plano Diretor possa
94 ser volado. Uma dos condicionantes para a anallse das emendas é o de respeitar as deliberaçõcs já
95 efetivadas pelo Concitiba em sua plenária expandida e explicitadas no projeto de lei encaminhada à
96 câmara mWlicipal e convida os conselheiros a comparecer as sessões da câmara para vislumbrar a
"17 boa intenção dos vereadores na discussão desta rcvisão. O secretário executivo Laércio Leonardo
98 de Araújo resgatando a fala da conselheira Janaina de Fátima Chudzik, na 36' RO, historia a /
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discussão da revisão do PD no conselho, alirmaJ1do que foi um dos grandes momentos do conselho,
iniciando na 5" COMCURITlBA, o funcionamento das quatro câmaras temáticas realizando-se 46
rellniões, a realização da 33' RO em 6 sessões para aprovar as sugestões do conselho, das 110
propostas sugeridas pelo conselho 102 foram incorporadas ao texto do PD, e que as não aceitas o
foram por repetirem legislações estaduais e federais e as deliberações da plenária expandida onde
das 47 emendas aprovadas todas foram acatadas pelo prefeito. A Coordenadora Administrativa do
conselho a advogada Shcila Branco propõe encaminhamento de elaborar resolução que apresente os
textos aprovados no Concitiba e na plenária expandida, e que façam purte de um volume com toda a
documentação do PO a ser encaminhado à câmara municipal para que os vereadores tenham
conhecimento de como ocorreram às discussões, o que foi discutido e o resultado das discussõcs no
Concitiba e que seja realizado através de resolução, serve para registrar os trabalhos e também ficar
pra historia da discussão da revisão. O conselheiro Luiz Alberto Iubel concorda com o
encaminhamento e afirma que é por que da trabalho e que sim de~a ser e repassada a càmara para
que tomem conhecimento do trabalho realizado pelo conselho. A coordenadora administrativa do
conselho, a advogada Sheila Branco solicita que seja fonnada uma comissão para redigir o
documento c convida os conselheiros a participar desta tarefa. Os conselheiros Luiz Alberto lubel,
Ivo Sérgio Pereira Santos e Daniel Carlos Zanetti se apresentam para lw-erem purte da comissão
temporária e já definem reunião para estabelecer as linhas gcrais do documento. A plenária também
decide que aprovam previamente os encaminhamentos quc esta comissão deliberar. A conselheira
Elair de Macedo e Silva Grassani pede para que o docllillcnto quando pronto seja encaminhado aos
conselheiros. 08- Apresentação do Plano Municipal de Saneamento de Curitiba-PMSC, pela
engenheira Marlise Teresa Rggers Jorge, diretora do Departamento Diretora do Dep. Recursos
Hídricos e Saneamento da S:MMA. Inicialmente o secretario executivo do conselho Laércio
Leonardo de Araújo apresentou histórico das diseussões sobre o tcma saneamento no âmbito do
CONClTIBA, em 15/12/2010 na 14' RO - Apreciação da Política Municipal de Resíduos Sólidos
Urbanos; em 28/06/2012, na 21' RO - Apresentação sobre a Situação Atual da Política de Resíduos
Sólidos em Curitiba; em 13/1112013 na 27' RO - Apresentação do Plano Municipal de Saneamento
dc Curitiba; 1811212013 llll 28' RO - Aprovação do Plano Municipal de Saneamento; em 17104/2014
na 09" RE - Indicação De Representantes para a Comissão de Monitoramento do Plano Municipal
de Saneamento de Curitiba; 2610312015 na 35" RO - Informe do Plano Municipal de
Saneamento e E~colha de Representante substituto do conselho para acompanhar o plano. A
engenheira Marlise Tere~a Eggcrs Jorge. inicia sua apre~entação historiando e explicando a
metodologia da elaboração do plano: 1- Resolução 2712013 do CONCITlBA. na 28' RO foi
recomendada a aprovação do piano, consubstanciada na Resolução n" 27, condicionada a
readequação e revisão de todo o plano; 2- Decreto Municipal n" 805/2014 - nomeia equipe para
revisão do plano em outubro de 2014, a qual em 8 meses de trabalho desenvolve a revísão, a qual é
hoje entregue a versão preliminar do plano e apresentado para apreciação dos conselheiros; 3-
Composição do Plano: inicialmente era formado por 06 volumes, agora é composto por 05
volwnes, 4 de Planos Específicos e um apresentando o Panorama Geral do Município com as
Diretrizes e Metas de cada Plano Especifico; 4- Plano de Resíduos Sólidos - Atende a Lei Federal
Resíduos Sólidos c a Lei Federal de Saneamento, n" 11.445 de 2007, já existia um plano o qual foi
atualizado e readequado; 5~Plano Diretor de Drenagem (PDO) - elaborado em 2012 por empresa
contratada, foi aproveitado e atualizado incorporando as ohr!!,>do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC, e as relativas a Gestão de Riscos c Resposta a Desastres Naturais; 6- Plano de
Abastecimento de ÁJ;:ua - dividido em 2 partes, uma relativa a quantidade de água a ser fornecida
a cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente _ SMMA e a a outra
relativa a qualidade da água para consumo da população. realizada pela Secretaria Municipal de
Saúde - 5MS; 7_ Plano de Esgotamento Sanitário - este é llill plano novo ínovador por adotar a !
analise e propostas de ação pela divisão das bacias hidrográficas da cidade em bacias menorc\\\~
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sub-bacias com a proposta orientadora de melhorar a qualidade de nossos rios. A equipe de caráter
multidisciplinar, formada por técnicos da prereitura e 40 entidades da sociedade civil, dentre elas o
CONClTIBA, foram até o momento 36 reunioes da comissão em um ano. Hoje quando é realizada a
entrega da versão Preliminar dos Planos Especificos ao Concitiba, com as scguinte~ ressalvas: 1-
Necessidade de realizar revisão ortográfica e correções finais; 2- Editoração final dos volumes esta
sendo elaborada, em virtude de alguns textos terem sido concluídos recentemente e a necessidade
de complementar a inserção de algumas figuras, quadros, tabelas; 3- Necessidade de aguardar ainda,
dentro de 20 dias, as contribuições dos conselheiros do CONCITIBA e membros da Comiss[o do
Decreto nO805. Os conselheiros do CONCITIBA encaminharão suas contribuições para o endereço
conciliba@ipPuc.org.br. Durantc a análise pelo CONCITlBA, a Comissão continuará trabalhando
no conteúdo; 4- Respeitar o cronograma estabelecido com previsão de aprovação do plano no final
de outubro 2015, realizada pelo CONClTIBA, por meio de resolução e após o prefeito emitirá
decreto especifico, em consonãncia com o prazo final para os municípios de todo o pais aprovarem
seus planos de saneamento que é dezembro de 2015. Apresentação do volwne Panorama Geral do
Saneamento do Município de Curitiba pela engenheira ambiental Karin Nohara Carstens
Gomes, que de forma geral caracteri;oa o município e de como esta a cidade com relação ao
saneamento. O volume é dividido nos seguintes capirnlos: - Introdução: Principias Fundamentais
de como foi realizada a revisão do plano, todas as legislaçi.'ies e reh'l.l1amentações; - Metodologia
Aplicada: Articulação entre os Planos. Programas e Projetos; - Caracterização do Municipio
abrangendo a história do desenvolvimcnto urbano, do planejamento c do saneamento básico de
Curitiba, os aspectos tisicos, o relevo, a hidrografia, os Aspectos Ambientais, da Geologia, da
Climatologia, da Pedologia, das Áreas Verdes, da Fauna, das Águas Superficiais, das Águas
Subterrâneas e da Qualidade da Água; - Aspectos Socioeconômicos abrangendo, demognllia
urbana, atualização até 2014, mapas, desenvolvimento urbano e habitação, zoneamento, situação da
saúde, doenças diretamente ligadas ao saneamento, situação da saúde, indicadores soeioeeonômieos
da cidade, IDHM. índice de Gíni, índice de Desenvolvimento de Curitiba-IDC; - Aspectos Políticos
Administrativos e Institucionais Estrutura organizacional da Prefeirura Municipal de Curitiba da
PMC a Região Metropolitana de Curitiba. - Aspectos e<:onômicos e financeiros, quunto está sendo
investido em saneamento; - Educação Ambiental: Comunicação para Educação Ambiental,
Programas, Projetos e Ações, Monitoramento e Avaliação; - Comunicação, Mobilização c
Participação da População: Diagnóstico Comunitário; - Controle Social; _ Ações De
Emergência e Contingência para Reduçlio de Riscos: gestão das áreas de risco, açõcs de
emergência e eontingcncia para redução de riscos; - Sistema de Previsão e Alerta: Proteção e a
Defesa Civil Municipal. Sistema de Proteção e Defesa Civil, Ciclo de Gestão da Defesa Civil,
Sistema Municipal, Atividadcs; - Sistema de Informaço'ies de Saneamento; Diretrizes,
Indicadorcs c Metas por Planos Específicos: - Plano de Abastecimento de Água: Infraestrutura do
Abastecimento de Água, Diretrizes Gerais de Abastecimento dc Água da Concessionária; - Plano de
Esgotamento Sanitário: Ligações Prediais; Indicador para o ítcm Ligações Prediais, Metas para o
item Ligações Prediais; Rede de Coleta de Esgotos - RCE: Indicador para o item Rcdc Pública
Coletora dc Esgotos -RCE, Metas para a Rede Coletora Pública de Esgoto - IARCE _ RCE
ofertada, Metas para a Rede Coletora Pública de Esgoto - ICES - RCE coletada, Metas para a
readequação da RCE na área Central de Curitiba, Estações de Tratamento de Esgoto e Sistemas
Alternativos de Tratamcnto, Indicador para o item Estação de Tratamcnto de Esgotos e Sistemas
Alternativos de Tratamento; - Diretn7-cs Gerais e dc Medidas Não Estruturais; Plano Diretor de
Drenagem e Plano de Resíduos Sólidos. PLANOS ESPECIFICOS: A engenheira Marlise Teresa
Eggers Jorge passa a apresentar o Plano Municipal de Esgotamento Sanitário, inicia discorrendo
sobre o contrato de concessão. onde o municipio contratou a Sanepar, contrato oneroso, para
explorar os serviço de abastecimento de água e de esgoto, consta do volume a integra do contrato, /
do plano consta o diagnóstico da situação atual do Sistema do Esgotamento Sanitário existente ~~
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cidade, das ligações prediais. das estações elevatórias. do sistema de tratamento do esgoto, da
Disposição do Lodo das Estações de Tratamento de Esgoto. Prossegue falando sobre as veiculações
hídricas, os programas c projetos que já estão ocorrendo na cidade, com relação ao monitoramento
da qualidade da agua, do prognlma de despoluiç1io hídrica, a Sanepar apresenta uma necessidade
muito grande de investimentos na área de saneamento e do esgoto. Comenta que este plano não tem
outro igual no pais, é único e não foi copiado de ninguém, foi construido a partir das reclamações, o
uso da técnica e Cúm as necessidades muito claras, de saneamento e em termos de esgoto sanitário.
No contrato de concessão só temos uma meta de que em 2015 o esgotamento deveria estar em 86,15
% de atendimento, a Sanepar divulga que a cobertura esta em 94% a meta estabelecida é de em 20
anos atingir 100 por cento da coleta e tratamento do esgoto da cidade. Comenta que os nossos rios
estão poluídos e classificados como de classe 4. A árvore do saneamento, que abrange os coletores
troncos, coletores apresentam problemas de rede. ligações prediais, irregularidades. Hoje das
ligações prediais não temos informações de 30% delas, assim há a necessidade de verificarmos '"in
]0<;0" para verificarmos a situação destas ligaçlles e neste aspecto a região central da cidade é
preocupação da prereÍlura e esta trabalhando para mitiga-Ia. Quanto ao momtoramento da qualidade
da água dos rios, em Curitiba foram delinidas 120 sub-bacias e todas elas são monítor<ldos para
determinar o índice da qualidade da agua e a partir de ações da prefeitura em 5 sub-bacias a
qualidade já foi revertida. A meta o que fazer, em situações de emcrgêneia. Na cidade cxistem
400.00 ligaçõcs prediais, das quais 51 % estão corretamente ligadas na rede de esgoto existente, o
restante não se sabe, o plano estabelece metas para resolver esta sirnação, estas irregularidades são
de diversas lormas, e considera-se irregular até aquela edificação que não possui caixa de gordura,
que não é de muita gravidade assim. Outra questão es esta é grave é a deposição de lixo nos rios e é
impressionante a quantidade de lixo que se tira dos rios, a população prccisa colaborar e bastante
para reverter esta siruação. O plano de saneamento estabelece para cada sub-bacia um plano c uma
meta especifica. Do Plano Municipal de Esgotamento Sanitário constam os seguintes capítulos:
1- Introdução que trata do 1.1- Resumo do Contrato de Concessão N° 13.543/2001 c do 1.2-
Enquadramento dos Corpos de Água cm Classes; 2- Sistema do Esgotamento Sanitário Existente
que tratam dos seguintes aspectos: Rede Pública de Coleta de Esgotos _ RCE tratando das
Características da Rede de Coleta de Esgotos e do Diagnóstico das Redes de Coleta de Esgotos;
Ligações Prediais de Esgoto; Estações Elevatórias; Sistemas dc Tratamento de Esgotos; Estações de
Tratamento de Esgotos Operadas pela Prestadora de Serviços composta pelas ETE Atuba Sul, ETE
Belém, ETE Santa Quitéria, ETE CIC-Xisto, ETE Padilha, Sistema Alternativo de Tratamento de
Esgoto e Sistema Curitiba de Coleta e Tratamento Esgoto~ Samtário (SCCTES); Disposição do
Lodo das Estações de Tratamento de Esgotos No Aterro Sanit;\rio e Reciclagem Agrícola; Doenças
de Veículo Hídrica; 3- Programa, Projetos e Ações da PMC com os seguintes temas: Programa de
Despoluição Ilídrica (PDH) c Monitoramento da Qualidade de Águas dos Rios; 4- Necc~sidades
de Investimentos para Atendimento de Demanda Populacional Futura _ Sanepar abrangendo
os lnterceptores e Coletores, as Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque, as Estações
de Tratamento De Esgoto, o Quadro de Investimentos Previstos no PDE -SE1C; 5- Ações de
Emergência e Contingência apontadas pela conccssionárilt; 6- Diretrizes e Metas abrangendo
os Assuntos Ligaçôes Prediais Estabelecendo Indicador para o item Ligações Prediais c Metas para
o item Ligações Prediais; Rede de Coleta de Esgotos -RCE que Estabelecem Indicador para o item
Rede Pública Coletora de Esgotos -RCE, Metas para o Item Rcde Coletora Pública de Esgoto _
RCE Ofertada. Metas para o item Rede Coletora Pública de Esgoto - RCE Coletada. Metas para a
Readequação da RCE na Área Central Dc Curitiha, Estações de Tratamento de Esgoto e Sistemas
Alternarivos de Tratamento, e estabelece Indicador para o Item Estação de Tratamento de Esgotos e
Sistemas Alternativos de Tratamento; Diretrizes GenlÍs e de Medidas não Estruturais; 7-
Meeanismos, Procedimentos e Controle Social. Constam Também do volume <.lS anexos Contrato I
dc Concessão N" 13.543/2001, o Cronograma de Obras de Ampliação de Esgotamento Sanitári~~
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para os anos de 2014 e 2015 e a Área Central a ser Revitalizada com Rede de Esgoto. O arquiteto e
urbanista Sérgio Rui Matheus Rizzardo da Secretaria Municipal de Planejamento ~ SEPLAN
auxiliado pelos técnicos Claudio Roberto Guillen e Lucy Marta Sehellio da Secretaria Municipal de
Obras - SMOP apresentam o Plano Diretor de Drenagem. Explícita que o temi! da drenagem é
diferente de todos os demais planos, pois hoje temos toda uma estrutura da SAl\i"EPAR que tem a
concessão da água e esgoto através do contrato de concessão e a prefeitura faz o gerenciamento, o
lixo tem o consórcio, a drenagem não tem esta estrutura consolidada. pois a SMOP herdou uma
estrutura remanescente da estrutura da Secrdaria de Planejamento, a área de saneamento foi
fragmentada, turra parte ficou da responsabilidade SMMA, outra pra a SMOP, o lixo esteve no
IPPUC e agora esta na SMMA, a drenagem estando sob a responsabilidade da SMOP, fica a eargo
do um Departamento de Ponte~ e Drenagem, desta fonna a questão institucional necessita ser
reanalisada e reestrurnrada. Esta questão de estruturação esta ocorrendo, de que forma vão se dar as
obras de drenagem, que possuem maiores recursos, estas obras tem um impacto grandc na cidade,
com relação a maerodrenagem, tem desdobramentos em outras áreas, criar parques, recuperar
unidades de interesse em áreas verdes, necessidade de ter-se uma visão macro entre a~ principais
secretaria para não sobrepor trabalhos e realizar retrabalhos desnecessários, podendo acontecer que
turr órgão fa>\paisagismo, e esquece que pode ser destruido na primeira enchente, a discussão esta
entre criar um novo órgão ou reestruturar os existente nesta área da drenagcm, principalmente nas
obras do PAC. O Plano Diretor de Drenagem é composto por 5 volumes sendo que o volume 2 tcm
5 tomos ao final é composto por 10 volumes cada turr com 150 a 200 páginas cada turr. O que se
apresenta agora é turr re~umo deste plano, sendo o volume um reSllillOexecutivo, levando em conta
o plano da SUDHERSA de 2002, faz turra analise do plano existente, gestão de risco, c drenagem
com base no de 2002. O volturrc 2 é um volume técnico constando dos seb'l.lÍntes tomos: _Tomo I:
discorre sobre o sistema institucional, sugere soluções, hoje a lei nacional de saneamento fala cm
arranjo institucional seja por meio de agencia reguladora ou tenha algturr outro órgão, existem
cidades que estão criando agência municipais de saneamenro ou dc drenagem; _ Tomo 2: é
estabelecida a Política de Ações Não Estrurnrais que são aquelas açõcs que não dependem de obras
como por exemplo a edição de decretos, leis e regulamentos, os quais já foram revisados c já fw.em
parte deste volume; - Tomo 3 - trata da capacidade do sistcma atual, realizado llill diagnóstico; _
Tomo 4: trata da caracterização das bacias e medidas de controle estruturais entre nas obras
maerodrenagem e - Tomo 5 - Subsídios Técnicos e Econõmico~. - Volume UI estabelece a
implantação da rede telemétrica, cidade de Denver, tem 400 pontos de monitoramento temos 3, 4%
disto, - e fmalmente no Volume IV trata-sc do Manual de Drenagem, que apresenta uma síntesc dos
trabalhos elaborados c aç15espropostas. Na caractcrização tratou-se da evolução da macrodrenagem,
explicita os conceitos utilizados na criação dos parques Barigui, São Lourenço e Barreirinha, cita o
Passeio Público e também trata da evolução da micro drenagem tendo como exemplo as tubulações
que estão sob as ruas. Na parte institucional, hoje temos dois departamentos turr na SMOP e ourro
na SMMA, o primeiro referente aos recursos hidricos e o outro focado na gestão de riscos, além
destes departamentos exi~'tem interfaces com várias outras estruturas, cümo na Secretaria de
Urbanismo, na Secretaria da Saúde, na Defesa Social, principalmente no atendimcnto das
enchentes, na FAZ com a relocação de faml1ias, no IPPUC com as diretrizes viárias, e projeto de
parques, COHAB na relocação de famílias, com relação a ações em área~ situadas nas divisas com
outros municipios há a necessidade de estabelecer contato com todos os órgão estaduais que traiam
do assunto. DIAGNÓSTICO: Trata dos impactos causados pela urbanização, foram analisados
todos os levantamentos das inundações oeorridas na cidade por bacias, detalhando cada bacia e um
diagrama onde se mostram cada rio com suas vazões tratadas ponto a ponto. PROGRAMA DE
AÇÕES E PROJETOS - Progllóstico e alternalivas da macrodrenagem: Estabelece ações, ao
longo de 20 anos como obras de alargamento do rio, trechos que não prccisam de ações, mapa geral
da cidade indicando árcas com ocupação, áreas de cont1itos de chcias estabelecendo medidas /
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estruturais para as 5 bacias ilil cidade. Neste programa de ações inserem-se as obras PAC I e PAC 11
de 2011, somente com os projetos prontos pode-se ter acesso aos recursos do governo federal, na
bacia do Rio Barigui, Iratando todo o rio desde divisa com Almirante Tamandaré até o Rio Iguaçu,
11primeira fase das obras tOlaliza 150 milhões, incluindo o alargamento do canal, em trecho acima
do Parque Barigui. Ao fmal de 2012 com os acidentes causados pelas fortes chuvas no pais o
governo federal criou um Programa de Gestão de RiRCOS e Prevenç[o de Acidentes NalunlÍs, assim
a cidade ~iabilizou obras no valor de 650 milhões de reais, a fundo perdido, ao quais somados aos
quase 800 milhões, totalizam cerca de I bilhão quatrocentos milhões de reais, os quais tem tun
prazo alé 2018 para serem aplicados. Compreendem ao todo 42 projetos abrangendo as 5 principuis
bacias, Atuba, Padilha, Barib,'Ui, Belém e Iguaçu. Estes projetos já estão prontos e lcvado~ para
Brasília. Dentre eles temos o projeto na Linha Verdc com a Marechal Floriano onde as águas vindas
do Rio Belém é represada pelo Rio Iguaçu provocando enchentes na região, esta obra esta orçada
em 120 milhõe~ na bacia do Belém, já licitada c em obras a dois mese~, levara I ano e 8 meses,
existem 5 contratos um pra cada bacia. Estes projetos estão sendo analisados em Brasília pela Caixa
Econômica, destcs recursos solicitados prevê-se contratar 4 milhôes de reais somente paru
elaboração de projetos. No caso do Projeto no Rio Belém Norte e Parque Nascentes do Belém, este
é um rio que nasce e todo seu curso encontra-se dentro de Curitiba, no trecho da Vílu Diana,
buscou-se dar uma solução racional com a proteção da nascente evitando que esta área seja
ocupada, bem como conservar, revitalizar certas áreus e renaturilizur um pequeno lrecho do rio e
por último contém wna proposta de criar wn parque, numa antigu fábrica de tubos próxima ao
Parque São Lourcnço, contendo wna bacia de contenção com Tempo de Recorrência de 25 a 50
anos e o restante da área deste parquc poderá ser utilizado para desenvolver atividades de lazer, este
projeto faz parte do PAC e esta em aprovação na CAIXA. Dos projetos um diz. respeito a minimizar
as enchentes provocadas pelo rio Pilarzinho, outro a dar continuidade das obras no entorno do
Atlético, visando conter as enchentes do Rio Água Verde, ",m determinado trecho o rio corre a céu
aberto c a ideia é recuperá-lo quando ele chega ao Belém. Também na bacia do Rio Belém existc
um projeto de recuperar as galerias do Cemitério Água Verde, que são antigas c todas em pedra.
Todos estes projetos estão em análise: - Projeto da bacia do Rio Ponta Grossa, já foi contratado,
abrangendo uma área alé próximo da região do Lago Azul, que ainda sofrem inundações, o objetivo
é estudar toda a bacia do rio, indicando ações para tentar recuperar o rio como um todo dcsde a sua
nascente até onde des.agua no Rio Iguaçu; - Projeto da APA do Rio Iguaçu, desde o Rio Barigui até
o Rio Atuba, os municípios vizinhos já possuem tem projeto falta a Curitiba elaborar seu projeto
definindo como será ocupada esta área, o que presenar, o que não ocupar, para tanto são
necessários realiz.<lrlevantamentos topográficos e estabelecer wn projeto de drenagem para o rio
Iguaçu. No referente ao item diretrizes, objetivos e metas, tem o objetivo d", instituir wna politica
municipal dc saneamento, definir wn modelo organizacional podendo criar um novo conselbo ou
utilizar um existente, necessidade de definir um órgão gerenciador. Quanto ao controle social este
poderá ser realizado pelo existente conselho do meio ambiente, na drenagem tem-se que definir o
modelo institucional. O Plano também abrange o seu monitoramento e avaliação constante tendo-se
que detinir indicadores par •• avaliar o sistema de drenagem, considerando-se o número de
ocorrências em dias de alagamentos pluviométricos com base em um histórico, a porcentagem de
extensão de redes de microdrenag",m a implantar, o índice de redução de mancha de cbeia com base
em projetos a serem implantados, o volume do chuva detido em cada sub bacia de cada bacia e o
cadastro de eventos extremos. O Plano de Drenagem é possui a seb,'Uintc estruturação: 1-
INTRODUÇÃO; 1.1 PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA - PDD; 1.2
BREVE HISTÓRICO DA DRENAGEM; 2.0- CARACTERIZAÇAo; 2.1- A EVOLUÇÃO
nA MACRODRENAGEM; 2.2_ A EVOLUçAo DA MICRODRENAGEM; 2.3-
ESTRUTURA INSTITUCIONAL ATUAL QUE ENVOLVEM OBRAS DE DRENAGEM;
2.4- ASPECTOS HIDROLOGICOS, FisICOS E AMBIENTAIS; 2.4.1- Hidrologia _ BaCia\\~
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2.4.2- População de Curitiba e população por bacia; 2.4.3- Clima; 2.4.4- Hidrogeologia e Relevo:
2.4.5- Uso e Ocupação da bacias; 2.4.6- Áreas verdes e Taxa de Impcrmeabili>:ação; 3-
DIAGNÓSTICO, 3.1- IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM;
3.1.1- Inundações; 3.1.2- Causa das InWldações; 3.1.3- Consequências das Inundações; 3.1.4-
Registro de enchentes em Curitiba, 3.2- DIAGNÓSTICO POR BACIAS DE CURITIBA, 3.2.1-
PDD - Bacia do Rio Atuba, 3.2.2- POD - Bacia do Rio Barigui; 3.2.3- PDD. Bacia do Rio Belém;
3.2.4. PDD - Bacia do Rio Iguaçu, 3.2.5 PDO - Bacia do Ribeirão dos Padilha; 3.2.6 PUO _ Bacia
do Rio Passaúna; 4- PROGRAMAS AÇÕES E PROJETOS; 4.1 PROGNÓSTICO E
ALTER,"fATIVAS - MACRODRENAGEM; 4.2- MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AS
BACIAS DE CURITIBA; 4.2.1- PDD ~ Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Atuba, 4.2.2-
PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Barigui; 4.2.3- PDD - Medidas de Controle
Estruturais na Bacia do Rio Belém; 4.2.4- PDD - Mcdidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio
Iguaçu, 4.2.5- PDD - Mcdidas de Controle Estruturais na Bacia do Ribeirão dos Padilha; 4.2.6-
PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Pa.~saiÍna; 4.3- MEDIDA
ESTRUTURAIS - PROGRAMAS PAC-I E PAC- 11; 4.3.1- Programa Drenagem Urbana PAC-I
I Obras - Bacia do Barigui; 4.3,2- Programa Drenagem Urbana PAC-I I Projetos _ Bacias Atuba,
Barigui, Belém e Padilha; 4.3.3- Programa Gestão Riscos PAC-I11 Projetos e EstlJdos- Atuba,
Barigui, Belém, Padilha e Iguaçu; 4.3.4- Programa Gcstão Ri&cosPAC-I! / TR Projetos para a Bacia
Belém - Área Norte, 4.3.5- Programa Gestão Riscos PAC-H / IR Projctos para a Bacia Belém _
Área Serraria; 4.3.6- Programa Gestão Riscos PAC-lI! TR ProjelOs - Bacia Belém _ R.B. ltibere e
Cemitério, 4.3.7- Programa Gestão Riscos PAC-1I I IR Projetos para a Bacia Iguaçu _ Rio P.
Grossa; 4.3.8- Programa Gestão Riscos PAC-II / IR de Estudo Concepção para a Bacia do Iguaçu;
4.3.9- Adequação - projetos de drenagem municipais aos Princlpios Norteadores de Drenagem; 4.5-
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS; 4.5.1 Relação de Leis relacionadas com Drenagem Urbana;
4.5.1- Ações para Contingencias e Emergências/Sistema de Previsão e Alerta; 4.5.2- Dispositivos
não estruturais para a retenção de cheias; 4.5.3- Medidas não estruturais propostas; 4.5.4- Gestão
das medidas não estruturais - Bacias e Cidade; 4.5.5- Interlàces entre os Sistemas Urbanos entre si
e entre os Planos na Cidade; 4.5.6. Interfaces entre os Planos na Cidade; 4.5.7- Niveis de Decisão
das medidas não estruturais; 5- DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS; 5.1- PROPOSTA DE
MODELO ORGANIZACIONAL; 5.2.1 Modelo de Organização Institucional; 5.2.2- Fundo e Taxas
específicas para Obras de Drenagem; 6. PLANO DE "METAS E PRIORIZAçAO DE AÇÕES;
7- MONlTORAMEl'\TO E AVALIAÇÃO. O Plano Diretor de Drenagem de Curitiba (PDD)
foi objeto do contrato 10/2010, firmado entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba-IPPUC e o Consórcio Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos-COBRAPE e
concluído no flnal do miO de 2012. É composto por 4 volumes scndo que o volume 11 é composto
por 5 tomos da seguinte fonna: VOLUME I - RESUMO EXECUTIVO: bases do PDD;
VOLUME II - VOLUME TÉCNICO: dividido em 05 tomos distintos: Tomo 1: SISTEMA
INSTITUCIONAL -síntese do Sistema Institucional existente e proposições, leis medidas não
estruturais; Tomo 2: POLlTICAS E AÇÔES NÃO ESTRUTURAIS - políticas e ações para
controle do solo urbano com o objetivo de minimizar os impactos de cheias; Tomo 3:
CAPACIDADE DO SISTEMA ATUAL-Idcntifica as áreas críticas sob risco de inundação c selL~
pnndpais aspectos com diagnóstico das inundações máximas observadas; Tomo 4:
CARACfERIZAÇÕES DAS BACIAS E MEDIDAS DE CONTROLE ESTRUTURAIS _
Canlctenzações das áreas em estudo por unidade de bacia. estudos hidrológicos e hidráulicos,
análises, cenários e iotcrvenções de medidas de controle estruturais; Tomo 5: SUBSIDIOS
TÉCl'i"ICOS E ECONÔMICOS: Avalia os beneficios técnicos e econômicos das intervençõcs
propostas para mitigação de cheias; VOLUME 111 - IMPLAl'IlTAÇÃO DA REDE
TELEMÉTRICA: equipamentos da implantação te1emétricas, bem como local de instalação dos /
equipamentos, configurações e custos; VOLUME IV - MANUAL DE DRENAGEM: critério\:,,,
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fundamentação teórica c um resumo do Plano Diretor de Drenagem com a síntese dos lnlbalhos
elabomdos e ações propostas. O capirnl0 da Caracterização trata dos seguintes assuntos: 2.1- A
EVOLUÇÃO DA MACRODRENAGEM; 2.2- A EVOLUÇÃO DA MICRODRENAGEM; 2.3-
ESTRUTURA INSTITUCIONAL ATUAL - OBRAS DE DRENAGEM; Prefeitura Municipal
de Curitiba - lino 2012, composta de 26 órgãos da admínistnlção direta, 11órgãos da adm. Indireta
e Autarquias, Fl.lndações e Sociedades de Economia Mista. 1. Secretaria coordenadora e
responsável pela Drenagem - SMOP-Secrctaria Municipal de Obras Públicas _Departamento de
Obms, Pontes e Drenagem/S:Y10P-OPO; 2. Secretaria - Concessão (água e esgoto _ SANEPAR) e
Consón:io (Lixo) o SMMA-Secrctana Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos
Hídricos! MARHS e Departamento de Gestão de Riscos/MAGR; 3. Outras Secretarias
Municipais com interface com ações de Drena~em: Secretaria Municipal de Urbanismo _ SMU;
Secretana Municipal de Saúde - SMS; Secretaria Municipal de Defesa Social- S:MDS; Secretaria
Municipal de Governo - SMG; Fundação de Ação Social - FAZ; Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC; Companhia de Habitação de Curitiba _ COIIAB;
Seeretaria Municipal Assuntos Metropolitanos - SMAM; Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração; 4. Órgãos externos Estaduais e
Municipais e Federais; SANEPAR !COMEC !IAP II AGUAS! COHAPAR IRM {Ministério
das Cidades; Ministério da Inlegração; SNSA. 2.4- ASPECTOS HIDROLOGICOS, FÍSICOS
E AMBIENTAIS; 2.4.1- Hidrologia - Bacias; 2.4.2- População de Curitiba e população por bacia;
2.4.3. Clima; 2.4.4- Hidrogeolob'Ía e Relevo; 2.4.5- Uso e Ocupação das bacias; 2.4.6- Áreas verdes
e Taxa de Impermeabilização. O capítulo 3 trata do DIAGNÓSTICO com a seguinte
itemização: 3.1 IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM: 3.1.l
Inundações; 3.1.2 Causa das Inundações; 3.1.3 Consequências das Inundações; 3.1.4 Registro dc
enchentes em Curitiba; 3.2 DIAGN6STlCO POR BACIAS DE CURITIBA: 3.2.1 PDD _Bacia
do Rio Atuba; 3.2.2 PDD - Bacia do Rio Barigui; 3,2.3 POO - Bacia do Rio Belém; 3.2.4 rDD .
Bacia do Rio Iguaçu; 3.2.5 PDD - Bacia do Ribeirão dos Padilha ; 3.2.6 PDD - Bacia do Rio
Passaúna; o Capítulo 4 abmnge o PROGRAMA DE AÇÕES E PROJETOS eom a seguinte
itemização: 4.1 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS - MACRODRENAGEM; 4.2
MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AS BACIAS DE CURITIBA: 4.2.1 PDD - Medidas de
Controle Estruturais na Bacia do Atuba; 4.2.2 rDD - Medidas de Controle Estrutumis na Bacia do
Rio Barigui; 4.2.3 PDD . Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Belém; 4.2.4 PDD _
Medidas de Controle Estmtunlis na Bacia do Rio Iguaçu; 4.2.5 PDD - Medidas de Controle
Estruturais na Bacia do Ribeirão dos Padilha; 4.2.6 PDD - Medidas de Controle Estrurnrais na
Bacia do RIo PassaÚfia; 4.3 MEDIDA ESTRUTURAIS - PROGRAMAS PAC- I E PAC- 11:
4.3.1 Programa Dremlgem Urbana PAC-l { Obras - Bacia do Bangui; 4.3.2 Programa Drenagem
Urbana PAC-II ProjelO~- Bacias Atuba. Barigui, Belém e Padilha; 4.3.3 Programa Gestão Riscos
PAC-H! Projetos e Esrndos. Atuba, Barigui, Belém, Padilha e Iguaçu; 4.3.4 Programa Gestão Riscos
PAC-H I TR Projetos para a Bacia Belém - Área Norte; 4.3.5 Programa Gestão Riscos PAC-lI I TR
Projetos para a Bacia Belém - Área Serraria; 4.3.6 Programa Gestão Riseos PAC-II! TR Projetos-
Bacia Belém - R.S. Itibere e Cemitério; 4.3.7 Programa Gestão Riscos PAC-H I IR Projetos para a
Bacia Iguaçu - Rio P. Grossa4.3.8 Programa Gestão Riscos PAC-II I TR de Estudo Concepção pam
a Baeia do Iguaçu; 4.3.9 Adequação - projetos de drenagem ffilUlicipaisaos Pnncípios Norteadores
de Drenagem, Capitulo 5. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS: PMSB - questões para
debate: 5.1 PROPOSTA DE MODELO ORGANIZACIONAL; 5.2.1 Modelo de Organização
Instirncional; 5.2.2 Fundo e faxas específicas para Obras de Drenagem. Capítulo 6. PLANO DF:
METAS E PRIORIZAÇÃO AÇÕES. Capitulo 7 MOl\"ITORAMENTO E AVALIAÇÃO. Na
sequencia foi projetado vídeo de tun dos projetos de drenagem na área da pontificia Universidade
Católica-PUC situado no projeto Bacia Belém Sul-Rio Belém-Setor PUC. Estabeleceu-se tun novo /
conceito, no trecho PUC e o estádio do Paranâ Clube. o de <.-Tiaráreas de reservação quando d~\)J"

ATADA 37" REUNIÃOOROINÁRrAOOCONClTIBA - 27oeaso'1O de 2O1, P>,g;", 9 de 12 ''\



'"'"'"'"""'"'"'"'"'"'"<se
'59
'"''"'"'"'"'w
'"'m

'"'"m
'""'59

'"'"'"'"'"'"'"m
""'"'"'"'BC
'59

'"'"'"'85
""'"'59

'"'"

ATA DA 37" REUNIÃO ORDINÁRIA 00 CONClTlBA - 27 de agosto de 2015

enchentes, utilizando-se para isso a construção de um muro de contenção. da altura de um parapeito
normal com cerca de um metro de altum. Concluindo a apresentação do Plano de Saneamento a
engenheira Marlise comenta que os conselheiros re<:cbcram todos os volumes e solicita aos mesmos
que os leiam e enviem sugestões para melhora-los. Comenta que este é o jeito curitibano de Iwer os
planos que terão a necessidade de serem revistos a cada 4 anos. Para implementar o plano serão
necessários de ml.litos recurso. mas este é o custo para recuperar mais de 300 anos de ocupação da
cidade. Comenta que o plano não é perfeito, mas este momento fiU. parte de mn grande processo
continuo de planejamento e conclui agradecendo li.equipe, parte dela apenas presente nesta reunião.
A seguir é aberta a pala"Td para perguntas e dúvidas, o eonselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos
solicita após a leitura em 20 dias realizar outra apresentação prorrogando assim o prll7.(l para
apresentação de sl.lgestões até o dia 20 ou 21 dc sctembro, encaminhando para o Concitiba, e depois
para a Marlise, o conselhciro Luiz Fernando Braga, propõc inserir um passo a mais no
cronograma, interessante um prll7.(l para remeter sugestões numa sessão extraordinária para tirar
dú~idas com debate do conselho com o grupo de elaboração do plano visando construir uma visão
de conjunto do conselho, com foco cm situaçõcs de intcresse com uma fonnulação do conselho
como alternativa no arranjo instirncional, a questão mctropolitana. pois todas as bacias são regionais
menos a do rio Belém, outro tcma refere-se ao cstarnto da metrópole especilicamentc a governança
interfederativa metropolitana, na tentativa de construir uma visão articulada do conselho, assim
teríamos 20 dias de leitura c envio de sugestõcs c em três dias sistcmatizado, para c realil.ação desta
reunião extraordinária. O conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos aplaude o trabalho realizado,
cncaminha pela criação de uma câmara temática para que em 20 dias apresentasse sugestões e
propor interface entre os conselhos da cidade e meio ambiente. O conselheiro Edison Reva
parabeniza a equipe e registra que o tema de drenagem com o conceito de retenção esta sendo muito
bem utilizado, O engenheiro Cláudio Guillen acrescenta que também foi uti1i7adO o conceito de
micro bacia e conceito de permeabilidade, foram considerados também. O conselheiro Ivo Sérgio
Pereira Santos, cita estudos em que o aquifero Karst em dois pontos tcm contato com o aquifero
Guarani, quer dizer polui um, polui o outro, em Curitiba determinados poços artesianos que antes
jorrava água em 200 mctros, agora só encontram água a 400 metros de profundidade, estão com
cada ~ez mais profundidade região do lençol de quase 200 mctros de profundidade, há necessidadc
de reservatórios de retenção, pois o Rio Iguaçu não tem mais condição de absorver toda a água da
chlIva. Discorre sobre os pontos de reearga do aquifero Karst, a Surehma, dividiu o estado em 20
regiões e em cada região determinou-se uma sede de região, a sede administrativa da região de
Curitiba é na cidade de Curitiba a qual é composta de 29 municípios. A engenheira Marlise Teresa
Eggers Jorge esclarece que este aquifero é muito pouco utilizado, a cidade de Curitiba não se
abastece com este reservatório e não tem intenção de utiliza-lo, pois 99% do aquifero localizam-se
fora de Curitiba, e cita como exemplo a cidade de Almirante Tamandaré que esta totalmente sobre o
aquifero Karsl. O conselheiro Luiz Fernando Braga propõe colocar uma etapa a mais no
cronograma de discussão do plano de saneamento, mantendo o prwo para remeter sugestões com a
rea1i7açào de uma sessão extraordinária para tirar dúvidas e tamhém possibilitando um debate do
conselho com o grupo de elaboração do plano visando construir uma visão de conjunto do conselho,
debater o arranjo institucional, considerando a questão metropolitana, pois as bacias hidrográficas
são regionais menos o rio Belém, outro tema tamhém presente no Estatuto da Metrópole que é a
govemança interfederativa metropolitana, propõc os 20 dias de leitura e envio de sugestões e em
três dias sistematizando estas propostas e após a realização da reunião extraordinária. Os
conselheiros Rodrigo Bautar Auffinger, Sérgio Santos, João Carlos Diório, Elair Maeedo
Grassani, Daniel Carlos Zanetti. Jli"eucimary Amaral, Edison Reva e Ivo Sérgio Pereira
Santos, partieipam da discussão para a definição de uma proposta a ser deliberada. Solicitada a
coordenadora administrativa Sheila branco explica quc wna reunião extraordinária terá como pauta
um assunto dc deliberação ou dc completar a pauta de lima reunião não vencida. A engenheira /
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491 Marlise Teresa Eggers Jorge, esclarece o plano mesmo sendo aprovado neste momento não acaba,
492 ele continua sendo trabalhado, pois necessita ser atualizados a cada quatro anos, neste momento o
493 plano necessita ser aprovado para cumprir a legislação federal que determina que os planos de
494 saneamento devam ser concluídos c aprovados até o mês de dezembro de 2015. A proposta foi
495 definida da seguinte [onua: realizar uma reunião com a equipe do plano de saneamento para dirimir
496 as dúvidas surgidas da leitura do documento e num segundo momento realizar uma reunião interna
497 com os conselheiros presentes em forma de grupo de trabalho para debater o conteúdo do plano e
498 deliberar sobre encaminhamentos para a 38' RO do con~elho, convidando-se todos os conselheiros
499 para esta reunião. foi indicado o dia 24 de setembro para a realização da referida reunião, com o
500 pril7-0de até o dia 30 de setembro para encaminhamento das sugestões dos conselheiros. Colocada
501 em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 09- Apresentação "Pegada de Carbono"-
502 Face o adiantado da hora a apresentação foi adiada para runa próxima reunião do conselho. 10-
503 INFORME DOS CONSELHEIROS; . O secretario executivo reafinna que a próxima reunião do
504 conselho, a 38' RO ocorrerá no lnstituto Histórico e Geográfico do Paraná -IHGPR. O conselheiro
505 Ivo Sérgio Pereira Santos sugere trazer na próxima reunião, em outubro, trazer o responsável pelo
506 mapeamento das ruas da cidade em 3D, para trazer infonnar sobre esta ação, pois segundo noticiado
507 já foram mapeados E80 dos 4.400 quilômetros existentes na cidade, o conselheiro João Carlos
508 Diório informa que o levantamento esta sendo realizado peJa SETRAN, e que já foi realí:;-adoum
509 protótipo wn piloto e se dispõem a tnl:l..ermais informações para a próxima reunião. 11 _
510 ENCERRAMENTO: o secretario executivo Laércio Leonardo de Araújo agradeceu a presença de
511 todos em nome da presidente Ariadne Giacomazzi Maltei Manzi e encerra a reunião às 17 horas e
512 57 minutos. Curitiba, 27 de agosto de 2015.

Luiz Fernando Gomes Braga

Ana Célia Pires CUTucal,ourençào

Raphael Rolim De Moura

Ana Cristina Wollmann Zorning Jayme

Edison Reva

João Carlos Diório

WílEam Weinert
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Rosangela Maria Battistella

"t'eueimary Amaral

Sergio R. B. Balaguer (Serginho Do Posto)

Luís De Mauro

Daniel Carlos Zanelli

Mauricio Rodrigues De Souza

Sérgio Dos Santos

Ormy Leocádio Hütner Júnior
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Luiz Alberto lubel

Edenir Zandoná Júnior

Rodrigo Bautar Auflinger
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ArthuT Oscar Krüger Passos

ElaiT de Macedo e Silva Grassani

Ivo Sérgio Pereira Santos
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