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ATA DA XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEDA - CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO 1 

AMBIENTE. 2 

Ás quatorze horas, do dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala dos 3 

Governadores, do Palácio Iguaçu ,em Curitiba, Paraná, deu-se inicio a XIII Reunião Ordinária do 4 

CEDA - Conselho Estadual de Defesa do Ambiente, sendo presidida pelo Engenheiro Civil ARY 5 

VELOSO QUEIROZ, Presidente do Conselho, e secretariada pelo Engenheiro Químico ALBERTO 6 

BACCARIM, Secretário Executivo. Participaram da reunião, os Conselheiros Natos, além de ARY 7 

V. QUEIROZ, da SEDU, o Senhor RENATO MEISTER representando o Secretário da SETR, e os 8 

Conselheiros Efetivos EDUARDO KARDUSH, da ACOPAL - Palmeira, ALBERTO CONTAR, da 9 

ADEAM - Maringá, REINALDO ONOFRE SKALISZ, da AMAR - Araucária, GILBERTO DE 10 

OLIVEIRA BORGES, da ACPG - Ponta Grossa, ROBERTO R. LANGE, da ADEA - Curitiba, e 11 

ITAGIBA GERALDO MORETTI, da FUEL - Londrina. Participou, como convidado, o Engenheiro 12 

IRINEU DALLA CORTE, do ITCF, para informar os conselheiros sobre o andamento dos trabalhos 13 

realizados pelo Estado na ILHA DO MEL. O Presidente do Conselho abriu a reunião colocando 14 

em votação a ATA da XIII Reunião do CEDA, sendo a mesma aprovada com uma única correção, 15 

sendo, na linha 166 (cento e sessenta e seis), onde se lê "SEMA" corrija-se para "CEDA". 16 

Aprovada a ATA, passou-se a palavra ao Secretário Executivo para apresentação dos trabalhos 17 

desenvolvidos desde a última reunião, e para informar sobre as pendências de reuniões 18 

anteriores. O Secretário informa que com relação ao Jornal do Meio Ambiente, encaminhou o 19 

Ofício 044/88-CEDA, à SEED, SEAB, ITCF e EMATER, solicitando a indicação de um jornalista 20 

para compor uma comissão encarregada de discutir e elaborar o Jornal, assim como convocando-21 

os para a primeira reunião que aconteceu nesta data, no período da manhã, na SUREHMA, onde 22 

os jornalistas solicitaram uma definição quanto à linha política e editorial do Jornal, por parte do 23 

Conselho. Com relação a esta questão, o Secretário Executivo propõe, a título de sugestão, que o 24 

Conselho indique uma Comissão encarregada de compor a Comissão Editorial do Jornal, e que o 25 

Conselho discuta e defina melhor a linha política do mesmo. O Presidente diz que não existe 26 

interesse político do Conselho com relação ao jornal, a não ser, o de defender o meio ambiente e 27 

de divulgar as decisões e propostas do Conselho. Continua o Presidente, dizendo que não existe 28 

interesse preocupação com relação à linha política, e esta linha deve ser a do Conselho, pois caso 29 

contrário estaria contrariando a si próprio. O Secretário, informa que quanto à solicitação do 30 

representante da SEAB, que participou da última reunião, de se solicitar do Ministério da 31 

Agricultura e da Saúde que tenha maior rigor quanto à liberação de produção e comercialização 32 

de agrotóxicos, encaminhou os Ofícios 045 e 046/88-CEDA, ao Ministério da Agricultura e Saúde, 33 

respectivamente, conforme cópia devidamente encaminhada a todos os Conselheiros. Sobre os 34 

parâmetros de analises cromatográficas da SANEPAR, encaminhamos o Ofício 047/88-CEDA. O 35 

Presidente do Conselho sugere que a SANEPAR seja convidada a participar novamente de uma 36 

das reuniões, para que se possa discutir e esclarecer o problema das análises da água, que julga 37 

da maior importância. Sobre os preços altos de análises cromatográficas cobrados pelo TECPAR, 38 
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a Secretaria Executiva informa que encaminhou o Ofício 048/88-CEDA, solicitando a relação dos 39 

preços do Instituto e sua justificativa. Sobre a solicitação feita pelo Dr. José Rocha, na última 40 

reunião, de que os trabalhos realizados na área de pesquisa pelo pesquisador da SUREHMA, Dr. 41 

Heitor Medina, fosse divulgado e levado ao conhecimento de outros técnicos, o Secretário 42 

Executivo, na qualidade de Superintendente da SUREHMA, solicitou do pesquisador um relatório 43 

completo sobre o trabalho já realizado e seus objetivos, devendo trazer o referido relatório aos 44 

Conselheiros do CEDA na próxima reunião. Com relação à solicitação do conselheiro Baltazar 45 

referente ao trabalho que a SUREHMA. está desenvolvendo no rio Tibagi e sobre a qualidade das 46 

águas do mesmo rio, o Secretário esclarece que a SUREHMA já a mais de uma semana está 47 

realizando coletas diárias no rio Tibagi, visando um levantamento pormenorizado sobre a real 48 

situação do mesmo, e por este motivo não foi possível trazer um relatório nesta oportunidade, 49 

mas, impreterivelmente trará na próxima reunião. Sobre o problema da suspeita de instalação em 50 

Paranaguá, de uma Empresa de "Atomização de Alimentos", o Secretário Executivo encaminhou 51 

o Ofício 049/88-CEDA, ao Dr. Rex Nazaré, Presidente do CENEN - Conselho Nacional de Energia 52 

Nuclear, solicitando informações quanto à suspeita. Informou ainda que foram mantidos vários 53 

contatos com técnicos ligados à área e a conclusão é de que nada de oficial existe sobre a 54 

questão. A respeito da Câmara Técnica, a Secretaria Executiva elaborou uma proposta de 55 

"Resolução" do CEDA., criando a "Câmara Técnica de Apoio e Assessoramento da Secretaria 56 

Executiva do CEDA", que assim que for aprovada, será devidamente encampada pela Secretaria. 57 

Sobre a proposta de criação pelo Governo do Estado, de um "Fundo de Reconstituição de Bens 58 

Lesados", a Secretaria elaborou uma Minuta de Decreto Lei, a ser encaminhada ao Senhor 59 

Governador, mas face a sugestão do Presidente do Conselho, far-se-á um levantamento quanto 60 

ao volume de recursos que contará o "Fundo", para somente após isso encaminhar ao 61 

Governador. O Presidente do CEDA esclarece o porque da sugestão. Sobre a proposição do 62 

Conselheiro Paulo Roberto, de que se promova uma discussão sobre os "padrões de qualidade 63 

da água", o Secretário informa que já está sendo mantido contatos com o Conselheiro que é 64 

também Secretário de Ensino, Ciência e Tecnologia, no sentido de se promover em conjunto, um 65 

Seminário específico sobre o assunto, Informa ainda, que de 08 (oito) a 11 (onze) deste mês, 66 

estará acontecendo, em Florianópolis, Santa Catarina, um Seminário Nacional, organizado pelo 67 

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Organização Panamericana de Saúde, 68 

para discutir justamente os "padrões de qualidade da água" e a SUREHMA encaminhou um de 69 

seus técnicos ao referido Seminário, para que traça subsídios a uma discussão semelhante no 70 

Paraná. O Secretário Executivo informa que uma única pendência não foi trabalhada, sendo a do 71 

Conselheiro Kardush, que trata de uma possível revisão da Lei Estadual de Agrotóxicos, e se 72 

compromete a executar estudos e apresentar na próxima Reunião. Referente ao andamento dos 73 

trabalhos desenvolvido pelo Estado junto a Ilha do Mel, a Secretaria Executiva encaminhou um 74 

Ofício ao Presidente do ITCF solicitando a presença de um técnico do órgão, para prestar 75 

informações aos Conselheiros a respeito do trabalho na Ilha do Mel, sendo indicado o Engenheiro 76 
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Irineu Dalla Corte, presente a esta reunião. O Presidente do CEDA passa a palavra ao 77 

representante do ITCF para uma explanação sobre o trabalho na Ilha do Mel. O Engenheiro Irineu 78 

faz um relato detalhado sobre o andamento das ações programadas pelo Governo do Estado na 79 

Ilha do Mel. Vários Conselheiros fazem observações e perguntas ao técnico do ITCF. O 80 

Presidente do Conselho elogia e agradece a explanação do técnico, e em seguida põe em 81 

votação as propostas da Comissão de Agrotóxicos, devidamente apresentadas na reunião anterior 82 

e transcritas na ATA da mesma. O Conselheiro Kardush elogia o trabalho da Secretaria Executiva, 83 

e propõe que, uma vez que as propostas foram apresentadas já na última reunião, e estão 84 

transcritas na Ata aprovada, que, se considere aprovada o conjunto das propostas. O Conselheiro 85 

Lange, propõe que um adendo às propostas da comissão, com a seguinte redação: "Que o CEDA 86 

recomende estudos referentes à destinação final de agrotóxicos e outros produtos perigosos, bem 87 

como a instalação de depósitos permanentes para tais produtos, e que se encaminhe sugestão 88 

aos órgãos de financiamento de pesquisas para que se crie linhas de créditos para pesquisas 89 

sobre novas tecnologias visando a neutralização de resíduos tóxicos por bactérias." O Presidente 90 

coloca em votação o conjunto das propostas da Comissão de Agrotóxicos, juntamente com o 91 

adendo apresentado pelo Conselheiro Lange, sendo em seguida aprovadas. O Presidente deixa 92 

livre a palavra para proposições no ponto de pauta destinado aos Assuntos Gerais. O Conselheiro 93 

Kardush propõe que o ITCF faça uma campanha junto aos órgãos de imprensa, esclarecendo a 94 

comunidade sobre quando e em quais condições a pesca é liberada. O Conselheiro Gilberto 95 

aborda o problema das queimadas, e após várias intervenções de Conselheiros, aprovou-se a 96 

proposta de que a Secretaria Executiva convoque vários órgãos, tais como o ITCF, a Polícia 97 

Florestal, a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a CAFE do Paraná, o 98 

DEER, o IBDF, a Secretaria de Comunicação Social e a SEDU, para elaborar um plano de 99 

emergência, e a médio e longo prazo, sobre o combate ao fogo. O Conselheiro Kardush solicita 100 

que o ITCF encaminhe, através da Secretaria Executiva do CEDA, cópia da Lei de Caça e Pesca, 101 

a todos os Conselheiros do CEDA. O Conselheiro ITAGIBA sugere que o Estado recomende e 102 

incentive as Universidades a desenvolver pesquisas no sentido de se estudar a possibilidade de 103 

desenvolvimento de bactérias que transforme resíduos tóxicos em "atóxicos", e inclusive o 104 

Conselheiro se propõe a apresentar uma proposta inicial neste sentido, para a próxima reunião. O 105 

Presidente do CEDA, propõe que o CEDA procure o Secretário Paulo Roberto, para discutir o 106 

problema relacionado à pesquisa. O Conselheiro ALBERTO CONTAR, propõe que o CEDA 107 

elabore uma proposta regulamentando a utilização do solo urbano, no tocante à áreas de 108 

mananciais de abastecimento, que vem sendo ocupado por conjuntos habitacionais, para que 109 

sirva de orientação às Prefeituras, visando impedir a contaminação dos mananciais de 110 

abastecimento. O Secretário Executivo e Superintendente da SUREHMA informa ao Conselheiro 111 

que a SUREHMA elaborou a normatização sobre a liberação de áreas de mananciais por 112 

conjuntos habitacionais, e que será levada à aprovação ainda no mês de agosto ao Conselho de 113 

Administração do órgão, comprometendo-se a trazer tal documento para a apreciação e 114 
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conhecimento do CEDA. Propõe também o Conselheiro Contar, que se oficie ao Senhor 115 

Governador do Estado, no sentido de que seja criado "Estações Ecológicas" na região norte e 116 

noroeste do estado, em áreas degradadas, com a implementação de florestas de espécies em 117 

extinção. Que o CEDA oficie ao Patrimônio da União, no Estado do Paraná, no sentido de que o 118 

mesmo indique áreas que eventualmente possam ser aproveitadas para o reflorestamento. 119 

Propõe ainda o Conselheiro Contar, que, com base na Lei Federal 6225 (seis mil, duzentos e vinte 120 

e cinco), onde estabelece que em áreas onde são necessária a conservação de solo, só se libera 121 

financiamento mediante comprovação de realização do trabalho de conservação, que "se oficie ao 122 

Ministério da Agricultura, no sentido de que este se convenie com as Associações Ecológicas, 123 

para que estas possam participar do trabalho de fiscalização, sobre o cumprimento ou não da 124 

referida Lei. O Presidente do Conselho põe em votação as propostas do Conselheiro Contar, 125 

sendo as mesmas aprovadas. O Conselheiro Gilberto, propõe, face ao desligamento de alguns 126 

Conselheiros Efetivos do CEDA, que a Secretaria Executiva providencie a convocação dos seus 127 

referidos suplentes, ou proceda nova eleição. A proposição foi aprovada, e o Presidente do 128 

Conselho solicita que o Secretário Executivo traga para a próxima reunião a relação das vagas em 129 

aberto e uma proposta sobre a forma de preenche-las. O Conselheiro Lange sugere que a SEDU, 130 

organize um Seminário para discutir a legislação ambiental, no sentido de contribuir para a 131 

adaptação da nova Constituição às Constituições Estaduais. O Presidente e Secretário da SEDU 132 

acara a proposição e solicita que o seu Assessor Mauro Rocha, presente à reunião, inicie estudos 133 

no sentido de viabilizar a sugestão do Conselheiro. Solicita o Conselheiro Lange que a SUREHMA 134 

ou quem de direito, apresente na próxima reunião, um relato sobre o andamento da questão da 135 

Usina do Ribeira. O Presidente do CEDA, e Secretário da SEDU, faz um minucioso relato sobre a 136 

Usina do Ribeira, não descartando a necessidade de se fazer um relatório mais aprofundado, 137 

inclusive com a participação do Secretário do Planejamento em uma reunião do Conselho, que é a 138 

pessoa que coordena uma comissão de Órgãos do Estado encarregada de tratar das negociações 139 

sobre a construção da Usina. O Conselheiro Itagiba solicita da SUREHMA informações sobre o 140 

RIMA do Projeto Tibagi, assim como solicita que o órgão traga à próxima reunião o resultado das 141 

análises que está executando da água do rio. O Secretário e Superintendente da SUREHMA 142 

informa ao Conselheiro que à época da aprovação do Projeto Tibagi não foi solicitado o RIMA, e 143 

que ele vai averiguar o porque da não solicitação. O Presidente do CEDA, solicita que a 144 

SUREHMA proceda um levantamento de todas as grandes obras o estado que não foram exigido 145 

o RIMA. Terminado os assuntos gerais o Secretário Executivo convoca os Senhores Conselheiros 146 

para a XIV Reunião Ordinária do Conselho, a se dar no dia doze de setembro do corrente ano, às 147 

quatorze horas, no mesmo local, com pauta a ser enviada posteriormente. O Presidente do 148 

Conselho declara encerrada a reunião, e eu, ALBERTO BACCARIM, lavrei a presente ATA, que 149 

após aprovada foi por mim e pelo Presidente assinada. 150 

ARY VELOSO QUEIROZ, Presidente. 151 

ALBERTO BACCARIM, Secretário Executivo. 152 


