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ATA DA XII REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE QUALIDADE AMBIENTAL  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a XII Reunião da Câmara Temática de Qualidade Ambiental no dia 4 

19/02/2020 (dezenove de fevereiro de dois mil e vinte), início às 14h20 (quatorze horas 5 

e vinte minutos) no auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável 6 

e do Turismo – SEDEST, Rua Desembargador Motta nº 3.384 em Curitiba-Paraná, 7 

com a presença dos seguintes membros indicados pelas instituições:  Paulino Heitor 8 

Mexia – SEDEST, José Luiz Nishihara Pinto – SESA, Murilo Derbli Schafranski – 9 

COHAPAR, Mauricy Kawano e Paulo Henrique Quintiliano Moura – FIEP e Helder 10 

Rafael Nocko – CREA/PR e como convidados Antonio Roberto Sartor, Luiz Henrique 11 

Bucio, Vinicio Bruni – ABES/PR e Jorge Grillo DG/SEDEST, bem como João Batista 12 

Campos e Larisseane Ribeiro da Secretaria Executiva do CEMA. O Secretário-13 

Executivo João Batista fez a abertura da reunião confirmando o quórum e 14 

agradecendo a presença de todos, passando a palavra para o coordenador da 15 

Câmara Helder Nocko – CREA/PR. O coordenador fez um breve histórico 16 

relembrando os trabalhos da CT, bem como do cronograma de atividades 17 

mencionando os esforços da câmara para revisão da Resolução CEMA 065/2008, 18 

nesse sentido também foi exaltado os esforços do Grupo de Trabalho de Saneamento 19 

que realizaram trinta reuniões até a entrega da minuta final. Solicitando a palavra, 20 

Paulino Mexia – SEDEST, questionou sobre como estão os andamentos referente a 21 

revisão da Resolução CEMA 088/2013. O relator Mauricy Kawano tomou a palavra e 22 

informou que houve uma discussão sobre o tema, e foi informado que provavelmente 23 

a proposta de alteração formulada pelo grupo de trabalho da secretaria não seria 24 

analisada pela câmara temática, nesse sentido houve uma manifestação geral dos 25 

membros que entendem que a proposta seja apreciado pela câmara independente do 26 

conteúdo ser supra câmara e haver atuação de diversos setores. O coordenador 27 

Helder Nocko – CREA/PR concluiu a discussão afirmando que não há ainda no 28 

momento alguma minuta finalizada para que a CT possa rediscutir, inclusive para que 29 

seja verificada como se dará o encaminhamento à plenária da proposta de alteração 30 

da Resolução CEMA 088/2013. Após foi analisado o primeiro ponto de pauta que 31 
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consistiu na leitura e aprovação das atas das X e XI reuniões da Câmara Temática, 32 

após questionamos sobre alguma objeção, ambas as atas foram aprovadas. Seguindo 33 

para o segundo ponto de pauta foi passada a palavra para o Engenheiro Vinicio Bruni 34 

- ABES, para que iniciasse a apresentação sobre o trabalho de desenvolvido no GT 35 

de Saneamento. A apresentação teve início e contou com uma breve apresentação 36 

sobre a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) e nesse sentido foi 37 

feito um convite aos membros para participação no 31º Congresso de Engenharia 38 

Ambiental e Sanitária que ocorrerá em maio de 2020. Em seguida foi retomado o 39 

histórico do Grupo de Trabalho e apresentado os conceitos e raciocínios aplicados na 40 

proposta finalizada para a Lei Estadual da Política de Saneamento. Ao final da 41 

apresentação Vinicio Bruni - ABES informou que entende que a proposta trabalhada 42 

esta finalizada e apta para os próximos encaminhamentos, que em seu entendimento 43 

consistiriam em uma consulta a assessoria jurídica para após retornar a câmara e 44 

enfim seguir para a plenária. No entanto foram consideradas a transição de governo 45 

do ano de 2018/2019 e foi considerado a necessidade de alinhamento junto ao 46 

secretário Marcio Nunes para dar prosseguimento. Em seguida foram levantados 47 

alguns questionamentos sobre a proposta tais como a necessidade de alinhamento 48 

com a política nacional de saneamento básico e as demais políticas de saneamento 49 

que tem sido desenvolvidas no âmbito nos municípios, bem como qual seria o impacto 50 

da nova lei na adequação de planos municipais de saneamento. Desta forma o 51 

Secretário-Executivo João Batista utilizando o exemplo da CT de biodiversidade, que 52 

teria trabalhado sobre uma proposta de política de biodiversidade, ressaltou que em 53 

reuniões daquela CT foi verificado a necessidade de que se verificasse antes de 54 

iniciado qualquer trabalho a posição institucional para que se prossiga com a proposta, 55 

assim foi sugerido que a primeira providência seja uma reunião com o Secretário 56 

Marcio Nunes para verificar a possibilidade de prosseguimento. Nesse sentido, foi 57 

deliberado pela CT que antes de qualquer encaminhamento será realizada uma 58 

reunião com o secretário. Abordando o terceiro ponto de pauta que consistia na 59 

programação das atividades Mauricy Kawano – FIEP que coordena o GT que revisa 60 

as Resoluções CEMA 050/2005 e 076/2009, informou que as propostas de alteração 61 

das duas resoluções provavelmente seriam apreciadas na segunda reunião ordinária 62 
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do semestre pelo CEMA. Abordados outros temas a serem discutidos pela CT, foi 63 

levantado o questionamento sobre a necessidade de revisão da Resolução CEMA 64 

070/2009, considerando a publicação da Resolução CEMA 105/2019 e nesse sentido 65 

foi deliberado que seja questionado a assessoria jurídica da SEDEST sobre o 66 

entendimento quanto a necessidade de revogação da resolução e se seria 67 

interessante passar a competência para edição da nova resolução para a SEDEST 68 

considerando o disposto no art. 083 da Resolução CEMA 105/2019. Sem mais 69 

assuntos pendentes para esta reunião, às 16h00 (dezesseis horas) encerrou – se a 70 

reunião. 71 

 72 

Curitiba, 19 de fevereiro de 2020. 73 


