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Município de 10 mil habitantes poderá ter 100% dos domicílios atendidos com coleta de esgoto
urbano. &ldquo;Saneamento básico é condição de vida e de saúde pública. Estamos investindo na
prevenção de doenças futuras&rdquo;, afirmou a governadora Cida Borghetti ao autorizar a obra.
O município de Santa Tereza do Oeste, vizinho de Cascavel, no Oeste do Estado, vai ganhar um
sistema de tratamento de esgoto. O Governo do Estado vai investir R$ 32 milhões, por meio da
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que vai construir uma estação de coleta e
tratamento e instalar os equipamentos. Os recursos foram anunciados pela governadora Cida
Borghetti e pelo presidente da companhia, Ricardo Soavinski, neste sábado (30), em evento
realizado na Câmara Municipal local. Cida também autorizou o início do processo de regularização
fundiária para 376 imóveis do município. A governadora destacou a importância dos investimentos.
&ldquo;Saneamento básico é condição de vida e de saúde pública. Estamos investindo na
prevenção de doenças futuras&rdquo;, afirmou. A expectativa é que as obras sejam iniciadas em
2019 e que sejam entregues até 2020. &ldquo;Estamos investindo rapidamente para a
implementação do sistema, para dar mais qualidade de vida à população. São obras de
infraestrutura necessária para garantir o desenvolvimento dos municípios&rdquo;, disse. O
presidente da Sanepar informou que os projetos foram finalizados e as licitações devem acontecer
no segundo semestre de 2018. &ldquo;Os recursos estão assegurados&rdquo;, garantiu. As obras
contemplam duas estações de tratamento de esgoto (ETE), uma na bacia do rio Gonçalves Dias e
outra na bacia do córrego Santa Tereza. Ambas terão vazão média de 10 litros por segundo. A rede
coletora terá 41,3 mil metros, com 2057 ligações prediais. Está prevista ainda a construção de uma
elevatória de esgoto, a instalação de quase 5 mil receptores e 1,4 mil metros de linha de recalque.
Com as obras, a cidade, que tem apenas 29 anos de fundação e pouco mais de 10 mil habitantes,
vai saltar de zero para 65% dos imóveis atendidos com a rede de tratamento de água e 100% do
esgoto coletado será tratado. Soavinski explicou que o sistema de tratamento vai viabilizar o
crescimento vertical da cidade. &ldquo;A rede foi planejada para suportar o crescimento vertical de
Santa Tereza do Oeste. Se este for o desejo da população, a cidade estará preparada para
isto&rdquo;, disse. Ele destacou ainda que o município já possui cobertura com água tratada de
100% da área urbana. &ldquo;O sistema tem 4.002 ligações de água e 4.292 economias de
água&rdquo;, informou. MAIOR QUE O ORÇAMENTO - O prefeito Elio Marciniak disse que os
investimentos do Governo do Estado neste ano são maiores do que o orçamento anual previsto para
o município. A previsão de arrecadação municipal ficará na casa dos R$ 36 milhões e os recursos
do Estado na cidade somam R$ 38 milhões. &ldquo;Em 29 anos, nunca houve tamanho
investimento. É um avanço muito grande, que não poderíamos ter sem o apoio do Estado&rdquo;,
afirmou. &ldquo;As obras do sistema de tratamento de esgoto vão mudar a realidade da
cidade&rdquo;, completou. PRESENÇAS - Os deputados federais Alex Canziani e Alfredo Kaefer,
os deputados estaduais André Bueno, Élio Rush e Adelino Ribeiro e o secretário de Estado da
Segurança Pública, delegado Júlio Reis, também acompanharam o evento.
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