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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Gestão 2019-2021

Resolução nº 005, de 20 de Outubro de 2021.
Aprova o Projeto executivo da Obra de
galeria de águas pluviais localizado na Rua
Margarida Pianaro Moro, entre Antonio
Vidolin e Rua Celestina Escolaro Foggiatto
no bairro Jardim Cruzeiro

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São José dos Pinhais,
criado pela Lei Municipal nº 100, de 09 de dezembro de 1996 e reformulado pela Lei Municipal nº
1780, de 12 de julho de 2011, no uso de suas atribuições e,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.780, de 12 de julho de 2011, que
“Reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente
e disciplina a Conferência Municipal de Meio Ambiente”, no Capitulo III, SEÇÃO II- Da
Competência do Conselho, Art. 14 – “I – oferecer subsídios para a elaboração da Política
Municipal do Meio Ambiente e Saneamento, com caráter global e integrado e de planos e
projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os
órgãos da administração direta e indireta do Município, a prevenção e controle da poluição,
combate as diversas formas de erosão, o uso e a gestão racional do solo e dos recursos
naturais, bem como sua capacidade de renovação e estabilidade ecológica”;
Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 2.320, de 13 de dezembro de 2013, que
“Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental”, Art. 1º Fica instituído o
Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental – FMSBA junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, cujos recursos destinam-se a custear programas e ações de
saneamento básico, ambiental e infra-estrutura urbana, especialmente relativos a: II ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; ”
Considerando a necessidade de realização da obra de execução das galerias de águas
pluviais da Rua Margarida Pianaro Moro, entre as ruas Antonio Vidolin e Celestina Escolaro
Foggiatto no Jardim Cruzeiro, visando fazer a correção do sistema já estudado e implantado
parcialmente, priorizando este trecho por conta de freqüentes solapamentos próximos as
residências existentes no local.

São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2021.
Ahirton Sdroiesk Junior
Presidente do COMUMAS
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Art. 1º. Aprovar o Projeto Executivo de obra de galeria de águas pluviais localizado
na Rua Margarida Pianaro Moro, entre as Rua Antonio Vidolin e Rua Celestina Escolaro
Foggiattono Jardim Cruzeiro, sob protocolo nº 202102264417512976 proposto pela Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas, no valor de R$ 309.405,87 (trezentos e nove mil e
quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos) com recursos do Fundo Municipal de
Saneamento Básico Ambiental, com aprovação dos conselheiros presentes na última reunião
ordinária do dia 30/09/2021.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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Resolução nº 006, de 20 de Outubro de 2021.
Aprova o Projeto Executivo de obra de
galeria de águas pluviais localizado na Rua
Paul Lepoutre, entre a Rua Celso da Costa
Ramos e Laerte Fenelon no Ipê.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São José dos Pinhais,
criado pela Lei Municipal nº 100, de 09 de dezembro de 1996 e reformulado pela Lei Municipal nº
1780, de 12 de julho de 2011, no uso de suas atribuições e,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.780, de 12 de julho de 2011, que
“Reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente
e disciplina a Conferência Municipal de Meio Ambiente”, no Capitulo III, SEÇÃO II- Da
Competência do Conselho, Art. 14 – “I – oferecer subsídios para a elaboração da Política
Municipal do Meio Ambiente e Saneamento, com caráter global e integrado e de planos e
projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os
órgãos da administração direta e indireta do Município, a prevenção e controle da poluição,
combate as diversas formas de erosão, o uso e a gestão racional do solo e dos recursos
naturais, bem como sua capacidade de renovação e estabilidade ecológica”;
Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 2.320, de 13 de dezembro de 2013, que
“Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental”, Art. 1º Fica instituído o
Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental – FMSBA junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, cujos recursos destinam-se a custear programas e ações de
saneamento básico, ambiental e infra-estrutura urbana, especialmente relativos a: II ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; ”
Considerando a necessidade de realização da obra de execução das galerias de águas
pluviais localizado na Rua Paul Lepoutre, entre as ruas Celso da Costa Ramos e Laerte Fenelon
no Ipê e devido ás freqüentes enchentes nos cruzamentos da Celso Costa Ramos com Laerte
Fenelon onde são áreas centrais e de alta densidade populacional.
R E SO LV E:
Art. 1º. Aprovar o Projeto Executivo de obra de galeria de águas pluviais localizado
na Rua Paul Leproute entre as ruas Celso da Costa Ramos e Laerte Fenelon no Ipê, sob
protocolo nº 202103043818223387 proposto pela Secretaria Municipal de Viação e Obras
Públicas, no valor de R$ 415.502,22 (quatrocentos e quinze mil, quinhentos e dois reais e vinte e
dois centavos) com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental, com
aprovação dos conselheiros presentes na última reunião ordinária do dia 30/09/2021.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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Ahirton Sdroiesk Junior
Presidente do COMUMAS

3

São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2021.
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Resolução nº 007, de 20 de Outubro de 2021.
Aprova o Projeto Executivo de obra de
águas pluviais envolvendo as Ruas Aristide
França, Coronel Quadros, Nossa Senhora
da Luz e Quinzito de Quadros Souza na
Cidade Jardim.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São José dos Pinhais,
criado pela Lei Municipal nº 100, de 09 de dezembro de 1996 e reformulado pela Lei Municipal nº
1780, de 12 de julho de 2011, no uso de suas atribuições e,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.780, de 12 de julho de 2011, que
“Reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente
e disciplina a Conferência Municipal de Meio Ambiente”, no Capitulo III, SEÇÃO II- Da
Competência do Conselho, Art. 14 – “I – oferecer subsídios para a elaboração da Política
Municipal do Meio Ambiente e Saneamento, com caráter global e integrado e de planos e
projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os
órgãos da administração direta e indireta do Município, a prevenção e controle da poluição,
combate as diversas formas de erosão, o uso e a gestão racional do solo e dos recursos
naturais, bem como sua capacidade de renovação e estabilidade ecológica”;
Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 2.320, de 13 de dezembro de 2013, que
“Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental”, Art. 1º Fica instituído o
Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental – FMSBA junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, cujos recursos destinam-se a custear programas e ações de
saneamento básico, ambiental e infra-estrutura urbana, especialmente relativos a: II ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; ”
Considerando a necessidade de realização da obra de execução das galerias de águas
pluviais envolvendo ás Rua Aristides França, Coronel Quadros, Nossa Senhora da Luz e
Quinzito de Quadros Souza na Cidade Jardim e as constantes enchentes que afetam o fundo de
vale que percorre o interior dos imóveis das ruas citadas mesmo que as chuvas não sejam
volumosas.

São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2021.
Ahirton Sdroiesk Junior
Presidente do COMUMAS
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Art. 1º. Aprovar o Projeto Executivo de obra de galerias de águas pluviais
envolvendo ás Rua Aristides França, Coronel Quadros, Nossa Senhora da Luz e Quinzito
de Quadros Souza na Cidade Jardim sob protocolo nº 202102264117608058 proposto pela
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, no valor de R$ 1.089.559,23 (Um milhão,
oitenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e vinte e três centavos) com recursos do
Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental, com aprovação dos conselheiros presentes
na última reunião ordinária do dia 30/09/2021.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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Resolução nº 008, de 20 de Outubro de 2021.
Aprova o Projeto Executivo de obra de
galeria de águas pluviais localizado na Rua
Almirante Alexandrino, entre a Rua Altevir
de Lara e Desembargador Ernâni Almeida
de Abreu no Bairro Urano.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São José dos Pinhais,
criado pela Lei Municipal nº 100, de 09 de dezembro de 1996 e reformulado pela Lei Municipal nº
1780, de 12 de julho de 2011, no uso de suas atribuições e,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.780, de 12 de julho de 2011, que
“Reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente
e disciplina a Conferência Municipal de Meio Ambiente”, no Capitulo III, SEÇÃO II- Da
Competência do Conselho, Art. 14 – “I – oferecer subsídios para a elaboração da Política
Municipal do Meio Ambiente e Saneamento, com caráter global e integrado e de planos e
projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os
órgãos da administração direta e indireta do Município, a prevenção e controle da poluição,
combate as diversas formas de erosão, o uso e a gestão racional do solo e dos recursos
naturais, bem como sua capacidade de renovação e estabilidade ecológica”;
Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 2.320, de 13 de dezembro de 2013, que
“Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental”, Art. 1º Fica instituído o
Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental – FMSBA junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, cujos recursos destinam-se a custear programas e ações de
saneamento básico, ambiental e infra-estrutura urbana, especialmente relativos a: II ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; ”
Considerando a necessidade de realização da obra de execução das galerias de águas
pluviais localizado na Rua Almirante Alexandrino, entre as ruas Altevir de Lara e a Rua
Desembargador Ernâni Almeida de Abreu no Urano e devido as constantes enchentes nos
cruzamentos das ruas Altevir de Lara e Desembargador Ernâni de Abreu e por ser uma área com
grande comércio e residências com alta densidade populacional.
R E SO LV E:

Ahirton Sdroiesk Junior
Presidente do COMUMAS
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São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2021.
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Art. 1º. Aprovar o Projeto Executivo de obra de galerias de águas pluviais na
localidade da Rua Almirante Alexandrino, entre a Rua Altevir de Lara e Desembargador
Ernâni de Abreu no Urano sob protocolo nº 202102264017545810 proposto pela Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas, no valor de R$ 982.386,70 (Novecentos e oitenta e dois
mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) com recursos do Fundo Municipal de
Saneamento Básico Ambiental, com aprovação dos conselheiros presentes na última reunião
ordinária do dia 30/09/2021.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

