
 

  
 

1º ASSEMBLÉIA GERAL DO COMITÊ TÉCNICO DA MICRORREGIÃO 

CENTRO LITORAL 

 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2022 ás 10:00 hrs se reuniu o 
Comitê Técnico da Microrregião Centro Litoral de Água e Esgoto, de forma 
virtual sendo realizada pela plataforma Zoom. 
Estavam presentes Marcia de Oliveira de Amorim como Secretária das 
Microrregiões e Geraldo Luiz Farias do Paranacidade, instituição que está dando 
o aporte as Microrregiões, representando os municípios estavam Laercio 
Monteiro de Carvalho e Pedro Luiz Fernandes de Araucária, Ibson Gabriel 
Martins de Campos de Curitiba, Camila Victoria Nascimento e João Roberto 
Barros de Paranaguá, e Gláucio Dalprá Macedo de Campina Grande do Sul e as 
representantes do Estado estavam as Sras Ana Carolina Santolin da Silva e 
Camila Pontaro, e a Secretária da Microrregião Centro Litoral. A Sra. Marcia de 
Oliveira Amorim se apresentou informando ser advogada e Coordenadora 
Técnica da Sedu, abrindo a pauta com a apresentação dos membros eleitos para 
o Comitê Técnico e o registro de suas posses. 
Em conformidade com o regimento interno verificou-se a quantidade de 
participantes e se iniciou a apresentação e o empossamento dos integrantes. 
Ana Carolina Santolin e Camila Pontarose apresentaram como representantes do 
Estado. 
Da prefeitura de Araucária Laecio Monteiro se apresentou como cidadão e 
Pedro Luiz Fernandes como advogado e químico, e disse ter trabalhado por 
muitos anos com tratamento de fluentes e ter conhecimento técnico nessa área de 
água e esgoto. 
Ibson Gabriel Martins de Campos, representando o município de Curitiba disse 
ser Engenheiro Florestal, Diretor de Departamento de Recursos Híbridos e gestor 
do contrato da Sanepar junto ao município. 
Representando o município de Paranaguá estavam Camila Vitoria Nascimento , 
que se apresentou como engenheira ambiental e química por formação, e João 
Roberto de Barros. 
De Campina Grande do Sul se apresentou Sr Glaucio Dalprá dizendo trabalhar no 
setor de planejamento. 
A Secretária das Microrregiões, Marcia de Oliveira de Amorim fez breve relato 
sobre a do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal 14026/2020) 
dizendo que ela apresenta uma nova redação a Lei 1445/200, mencionou sobre as 
metas quantitativas e qualitativas que terão que ser atingidas até 2033. Relatou 
também que no dia 22/12/2022 será realizada uma Audiência Pública de 
apresentação do Plano Regional de Saneamento das 09:00 hrs ás 11:00 hrs, que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
será virtual e que todos estariam convidados, e da importância da participação de 
todos . 
 
Camila Vitoria agradeceu e perguntou se não seria melhor Paranaguá ter como 
representante alguém da Cajepar por ela não trabalhar na área de efluentes, 
respondi que caberia ao município de Paranaguá fazer essa análise. 
Ibson Gabriel Martins de Campos, representando o município de Curitiba 
perguntou sobre a revisão do plano municipal de saneamento básico e sobre a 
questão da drenagem urbana, de como seria tratada, queria saber se de fato os 
municípios estariam dispensados de apresentar o plano municipal, e também se 
iriamos repassar o material apresentado, respondi que sim que o plano municipal 
poderia servir de subsídio ao novo plano regional e que a apresentação realizada 
seria encaminhada e foi lembrado ainda que o QR Code existente na apresentação 
direcionava aos demais documentos vinculados às MRAE. 
Foi perguntado por mais de um participante sobre a obrigatoriedade da 
participação dos prefeitos na audiência, aos quais foi respondido pela Secretária 
das Microrregiões, Marcia de Oliveira de Amorim, de que não existe 
obrigatoriedade, mas que seria muito importante a participação deles e que se não 
pudessem que mandassem seu representante. 
Perguntaram se já temos calendário para as próximas reuniões e se seriam 
virtuais, ao que foi respondido que a partir de agora, após a formação do comitê 
já iremos fazer uma agenda e repassar para todos; que a princípio seriam virtuais 
mas que também poderíamos nos reunir de forma hibrida se achassem 
necessário. 
Questionaram como ficaria a situação do comitê com a secretaria do meio 
ambiente dos municípios e se existe a obrigatoriedade de seus representantes 
participarem, respondi que cabe a prefeitura decidir e ver como administra essa 
questão da necessidade de terem indicações técnicos ou não. 
A Secretária das Microrregiões, Marcia de Oliveira de Amorim reprisou que no 
final da apresentação teria um QR Code para acessarem e que encaminharia por 
e-mail a todos a minuta do decreto e todas as leis pertinentes ao assunto e que 
estaria a disposição para qualquer dúvida. 
Eu como Secretaria declarei todos os presentes empossados e afirmei lavrada a 
presente ata , assinada por mim Marcia de Oliveira de Amorim Secretaria Geral 
de Água e Esgoto do Centro Litoral. 
 
 
 

 

 

 

Marcia de Oliveira de Amorim 

Secretária Geral da Microrregião de Água e 

Esgoto Centro litoral  
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