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ATA DA III REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO  1 

REVISÃO DAS RESOLUÇÕES CEMA 050/2005 E 076/2009 2 

 3 

Foi realizada a III Reunião do grupo de trabalho da revisão das resoluções 4 

050/2005 e 076/2009 no dia doze de setembro de dois mil e dezenove, inicio às 5 

14h15 (quatorze horas e quinze minutos), no auditório da Secretaria de Estado do 6 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST, Rua Desembargador Motta 7 

nº 3.384 em Curitiba-Paraná, com a presença dos seguintes membros indicados 8 

pelas instituições: Paulino Heitor Mexia, Rossana Baldanzi, Alessandra M. 9 

Nakamura, Ivonete Coelho da Silva Chaves e Altamir J. Hacke – IAP; Mauricy 10 

Kawano – FIEP; Rejane Afonso – MONITORE; Rafael Mattos – RENAULT; João 11 

Roberto Barros Maceno Silva – ADEMADAN; Margarete Casagrande Lass Erbe e 12 

Ana Flávia Locateli Godoi – UFPR; Victor Hugo Fucci e Ana Marcia A. 13 

Nieweglowski.– SEDEST; Marília Tissot – REVALORE; Antonia Jadranka Suto – 14 

ABCP; Mario Willian Esper – ABCP/ABNT; Flávia Deboni – SMMA CURITIBA; bem 15 

como, Larisseane Ribeiro e Juliana Elias da Secretaria Executivo do CEMA. A 16 

assessora Larisseane fez a abertura da reunião agradecendo a todos pela presença 17 

em seguida, considerando a participação de novos membros no GT, indicados pelo 18 

CAOPMAHU e pela ABNT, houve apresentação dos componentes. Logo após a 19 

palavra foi dada ao coordenador Mauricy Kawano – FIEP, que deu seguimento ao 20 

primeiro ponto de pauta iniciando a leitura da ata da reunião anterior e procedendo a 21 

deliberação da ata, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada. 22 

Dando continuidade aos pontos de pauta foi solicitada a manifestação de Mario 23 

Willian Esper – ABCP/ABNT, sobre a solicitação em reuniões anteriores de articular 24 

a possibilidade de visita técnica a uma cimenteira para verificar os métodos de 25 

coprocessamento empregados, nesse sentido foi manifestado por Mario Willian 26 

Esper – ABCP/ABNT a necessidade de mais tempo para confirmação de qual 27 

cimenteira poderia ser visitada. Prosseguindo ao próximo ponto de pauta o 28 

coordenador Mauricy Kawano – FIEP, passou a palavra a Ivonete Coelho da Silva 29 

Chaves – IAP, para apresentação da minuta de proposta de resolução redigida pela 30 

profissional do IAP quanto à revisão da resolução 050/05, nesse sentido foi iniciado 31 
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os trabalhos de revisão de resolução utilizando a minuta encaminhada, passou-se a 32 

analise pontual dos artigos levantando aqueles que ainda traziam dúvidas para 33 

aprofundamento nas próximas reuniões. Ao final dos trabalhos na minuta, Mario 34 

Willian Esper – ABCP/ABNT propôs que todos os membros fizessem a leitura prévia  35 

da minuta de resolução e destacassem pontos que entendessem controversos ou 36 

que necessitem de maiores esclarecimentos para a próxima reunião, dando maior 37 

celeridade aos trabalhos do grupo. Os membros do grupo acolheram a sugestão e 38 

nesse sentido deliberaram pela leitura prévia da resolução 050/05 e para que 39 

fossem encaminhadas as possíveis sugestões de alteração para a próxima reunião, 40 

dando a continuidade aos trabalhos. Por fim como último ponto de pauta, houve a 41 

confirmação da reunião subsequente do Grupo de Trabalho para o dia 25 de 42 

setembro de 2019, às 14H, a se realizar na sala de reuniões do 3º andar da 43 

SEDEST.  Às dezesseis horas e cinquenta minutos se encerrou a reunião. 44 

 45 

Curitiba, 12 de setembro de 2019. 46 


