
  
 

 

 

 
1º ASSEMBLÉIA GERAL DO COMITÊ TÉCNICO DA MICRORREGIÃO OESTE 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2022 ás 14:00 hrs se reuniu o Comitê 

Técnico da Microrregião Oeste 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 Edicarlos Grizoto, Angela Cristina, José 

Fernando  Dillenburg, Tales Riedi Guilherme e Ester Pereira Peternelli como 

representantes do Estado estavam as Srs Ana Carolina Santolin da Silva Camila 

Pontaro, e eu como 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 Jesuitas se apresentaram Edicarlos Grizoto vice prefeito pelo segundo 

mandato e Angela Cristina vereadora do município. 

 

 

 



 

Cascavel estava representada por José Fernando Dillenburg engenheiro civil com 

dezesseis anos de serviço público e por Tales Riedi Guilherme presidente do instituto de 

planejamento de munícipio. 

Da prefeitura de Barbosa Ferras, Ester Pereira Peternelli, secretária de gabinete e 

diretora de cultura. 

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 1445/2007, 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 16:00hrs ás 18:00 hrs, que será virtual e que todos estariam 

convidados, e da importância da participação de todos. 

Tales perguntou sobre a consulta pública e se as contribuições poderiam ser on-line. 

Respondi abrindo a tela com o link para que pudessem visualizar no site da consulta 

pública, explicamos como terão acesso a tudo, e que tem um formulário de 

preenchimento com as contribuições e tudo o que tem no site. 

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 e assinada por mim Marcia de Oliveira de Amorim Secretaria Geral de Água 

e Esgoto do Oeste. 

 

 

Marcia de Oliveira de Amorim 

Secretária da Microrregião de Água e Esgoto Oeste 
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