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ATA DA IX REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE QUALIDADE AMBIENTAL  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

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

16/10/2019 (dezesseis de outubro de dois mil e dezenove), inicio às 09h27 (nove 5 

horas e vinte e sete 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: Luciana Ramos da Silva Dobis - SEDU; José Luiz Nishihara Pinto 9 

- SESA; Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi - IAP; Murilo Derbli 10 

Schafranski – COHAPAR; Helder Rafael Nocko – CREA - PR e Raquel Celoni 11 

Dombroski – OAB/PR, e como convidados, Cecy T. C. K. Goes, Ellery Regina 12 

Garbelini, Cassiana Rufato Cardoso e Dr. Alexandre Gaio – MPPR, os quais 13 

participaram apenas como ouvintes sem caracterizar anuência do CAOPMAHU 14 

sobre os temas a serem discutidos na CT, bem como, Raul Pedroso da Secretaria 15 

Executiva do CEMA. O estagiário Raul Pedroso fez a abertura da reunião e passou 16 

a palavra para o coordenador da CT, Helder Rafael Nocko – CREA – PR, para que 17 

então se iniciasse a reunião. O coordenador iniciou a apreciação do primeiro ponto 18 

de pauta que consistia na aprovação da ata anterior, solicitada a manifestação dos 19 

membros, sem alterações a ata foi aprovada, seguiu – se para o próximo ponto de 20 

pauta que consistia na continuação da discussão sobre a proposição para alteração 21 

da resolução CEMA 065/2008 que “Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 22 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades 23 

poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras 24 

providências” retomando os trabalhos da reunião anterior, devido ao avanço das 25 

reuniões anteriores, o texto da resolução obteve nessa reunião poucas alterações, 26 

onde somente foram feitas algumas modificações mais pontuais, principalmente com 27 

os textos sugeridos pelos representantes do MPPR, foram programados os 28 

trabalhos e disponibilidade dos membros para dar continuidade no período da tarde.  29 

Helder Nocko – CREA, comunicou que não poderia continuar na reunião no período 30 

da tarde, porém informou que o relator, Mauricy Kawano - FIEP, estaria presente 31 
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para dar continuidade à reunião, às 11h51 (onze horas e cinquenta e um minutos) foi 32 

feita encerrados os trabalhos para o intervalo, onde foi estabelecido o retorno às 33 

atividades às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos). Dando continuidade, a 34 

reunião recomeçou às 14h46min (quatorze horas e quarenta e seis minutos), com a 35 

presença dos seguintes membros indicados pelas instituições: José Luiz Nishihara 36 

Pinto - SESA; Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi - IAP; Murilo 37 

Derbli Schafranski – COHAPAR; Mauricy Kawano – FIEP; e como convidados, Cecy 38 

T. C. K. Goes – SEDEST; Cassiana Rufato Cardoso, Ellery Regina Garbelini  e Dr 39 

Alexandre Gaio - MPPR, bem como Juliana Elias da Secretaria Executiva do CEMA. 40 

O relator Mauricy Kawano - FIEP, na ausência justificada do coordenador Helder 41 

Rafael Nocko – CREA/PR, deu inicio a reunião e agradeceu a presença dos 42 

presentes. O Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo-43 

SEDEST - Marcio Nunes, participou da abertura da reunião cumprimentando e 44 

agradecendo a participação dos membros da CT. Após retomando o uso da palavra 45 

relator Mauricy Kawano – FIEP, solicitou aos membros que discutissem entre eles os 46 

pontos que faltavam e que posteriormente iriam redigir os tópicos. Dr. Alexandre 47 

Gaio – MPPR, sanou pontos relativos ao texto e ao licenciamento bifásico com as 48 

representantes do IAP, Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi, 49 

posteriormente, o relator Mauricy Kawano – FIEP deu continuidade a revisão da 50 

Resolução 065/08, conforme trabalhado na parte da manhã, sendo discutidos e 51 

trabalhados apenas os pontos mencionados pelos membros da CT a partir da leitura 52 

da resolução. Por fim ficou deliberado que será encaminhado o arquivo final para 53 

todos os membros da CTQA e após leitura, se houver sugestões de melhorias no 54 

texto, deverá ser encaminhado para o coordenador, Helder Rafael Nocko – 55 

CREA/PR, e ou relator, Mauricy Kawano – FIEP, que se comprometeram a revisar 56 

mais uma vez e fazer os ajustes finais. Sem mais assuntos pendentes para esta 57 

reunião, às 17h25min (Dezessete horas e vinte e cinco minutos) encerrou – se a 58 

reunião. 59 

 60 

Curitiba, 16 de outubro de 2019. 61 


