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ATA DA XVI REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE QUALIDADE AMBIENTAL  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

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

23/06/2020 (vinte e três de junho de dois mil e vinte), início às 13h40 (treze horas e 5 

quarenta minutos) por meio de webconferência utilizando o programa Zoom com 6 

acesso pelo link 7 

zoom.us/j/97257555522?pwd=U1BPcFU0RDArWGlwSnJmTnIxdmZoUT09, com a 8 

presença dos seguintes membros indicados pelas instituições:  Lindsley da Silva 9 

Rasca Rodrigues e Paulino Heitor Mexia – SEDEST, José Luiz Nishihara Pinto – 10 

SESA, Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi – Instituto Água e Terra, 11 

Jocely Maria Thomazoni Loyola – COHAPAR, Mirela Jacomasso Medeiros – SMMA 12 

Campo Largo, Mauricy Kawano e Paulo Henrique Quintiliano Moura – FIEP, Helder 13 

Rafael Nocko e Luiz Guilherme Grein Vieira – CREA/PR e como convidados Edneia 14 

Ribeiro Alkamin – Assessoria Jurídica/SEDEST, Ana Paula Liberato – 15 

Jurídico/Instituto Água e Terra, bem como João Batista Campos, Larisseane Ribeiro 16 

e Isadora Bergami da Secretaria Executiva do CEMA. O Secretário-Executivo João 17 

Batista solicitou a conferência do quórum para inicio da reunião, tomando a palavra 18 

Larisseane – Secretaria Executiva, iniciou a chamada dos membros presentes para 19 

que cada um registrasse seu nome e instituição na gravação da reunião, no ato de 20 

registrar a presença do representante da FIEP, Mauricy Kawano tomou a palavra com 21 

o objetivo de informar que a partir desta reunião não estaria mais representando a 22 

FIEP, porém solicitou aos demais membros que possa continuar acompanhando as 23 

discussões tanto da Câmara Temática quanto do Grupo de Trabalho de revisão das 24 

resoluções 050/2005 e 076/2009, o que foi anuído pelos membros da CT, após 25 

continuando a apresentação de todos os presentes foi declarado quórum para inicio 26 

oficial da reunião. Helder Nocko – CREA/PR, tomou a palavra agradecendo por todo 27 

o trabalho desenvolvendo por Mauricy Kawano e solicitando a indicação de um novo 28 

relator para os trabalhos da Câmara. Solicitando a palavra na condição de ouvinte 29 

Mauricy Kawano sugeriu que a relatoria permaneça com a FIEP na pessoa de Paulo 30 

Henrique Quintiliano Moura, colocado em deliberação sem manifestações contrárias 31 
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a alteração da relatoria foi aprovada. Em seguida se iniciou a deliberação do primeiro 32 

ponto de pauta que consistia na leitura e aprovação da ata da reunião anterior, sem 33 

manifestações contrárias a ata foi aprovada. Passando a análise da proposta de 34 

alteração da Resolução CEMA 105/2019, foi retomado as análises na proposta de 35 

alteração da resolução a partir do art. 87, seguindo com a revisão e alterando 36 

pequenos pontos de divergência salienta-se que no art. 93 todos os membros 37 

concordaram com a ampliação de prazos, e após finalizado os demais itens a 38 

resolução foi inteiramente revisada para verificar se haviam pontos que careciam de 39 

alteração. Todos concordaram com a redação do artigo 9º e foi incluso no parágrafo 40 

terceiro a questão referente a taxa ambiental. No art. 21, foi alterado passando a 41 

constar manifestação jurídica. O art. 25 foi mantido após discussão e foi deliberado 42 

que é necessário realizar uma normativa do Instituto Água e Terra, pois trata-se de 43 

um processo interno do SGA. O art. 58 foi suprimido, como proposto anteriormente. 44 

Ao final foram revisadas as declarações necessárias para LAC, presentes nos anexos. 45 

Por fim foi deliberado que a próxima reunião será realizada no dia 02/07/2020 (dois 46 

de julho de dois mil e vinte), quinta-feira às 13h30 (treze horas e trinta minutos). 47 

Encerrou-se a reunião às 17h40 (dezessete horas e quarenta minutos). 48 

Curitiba, 23 de junho de 2020. 49 


