
ATA Nº 12/2022, DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
RECUPERAÇÃO DOS BENS AMBIENTAIS LESADOS (CRBAL) 

 
 
No dia 05/04/2022, às 14h, conforme convocação via e-mail efetuada dentro do prazo 
regimental, reuniram-se em evento virtual, sob a presidência do primeiro, os 
conselheiros Everton Luiz da Costa Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo; Nelson Luiz Gomez, presidente do Instituto de Engenharia 
do Paraná; Leticia Ferreira da Silva, procuradora-geral do Estado; e Maurício Kalache, 
coordenador da área de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná, 
representando o procurador-geral da Justiça, Gilberto Giacoia.  
 
O presidente abriu a reunião saudando os conselheiros presentes e explicou a ausência 
dos conselheiros Norberto Ortigara, por se encontrar em evento presencial na 
Expolondrina; Marcos Domakoski, por se encontrar em viagem ao exterior; e do diretor 
presidente do IAT, por ainda não ter sido publicada sua nomeação no diário oficial do 
Estado. 
  
A falta da totalidade do quórum foi conferida pelo secretário executivo do Conselho, 
Eugênio Libreloto Stefanelo, que registrou a presença de quatro conselheiros e a 
ausência de três, conforme acima explicado. Por solicitação do presidente, informou 
também a pauta da reunião: a apresentação do novo presidente do Conselho, do novo 
conselheiro e presidente do IAT e a apresentação e discussão da aderência de novos 
programas e projetos. 
 
Em função das ausências dos conselheiros nominados, o presidente Everton Souza 
sugeriu o tratamento dos assuntos da pauta dessa reunião na próxima a ser marcada. 
 
A conselheira Letícia Ferreira da Silva parabenizou a investidura do novo secretário da 
Sedest e presidente do Conselho, Everton Souza. Solicitou que a análise da aderência 
dos programas e projetos não seja pautada nas reuniões como “assuntos gerais” e que 
os programas e projetos sejam encaminhados para a apreciação prévia dos 
conselheiros com maior antecedência, dando maior período de tempo para análise e 
discussão dos mesmos. 
 
O presidente acatou a sugestão e informou que serão efetuadas reuniões antecipadas 
entre os dirigentes e técnicos do IAT com os conselheiros, como já ocorreu 
anteriormente com a PGE, com o IEP e o Pró-Paraná, com a SEAB e com o Ministério 
Público. 
 
Maurício Kalache, após cumprimentar os conselheiros presentes e o presidente, 
ratificou os pleitos efetuados pela conselheira Leticia Ferreira da Silva e também a 
efetivação das reuniões prévias com o Ministério Público.   
 
O presidente Everton Souza aceitou novamente as ponderações dos conselheiros e 
solicitou sugestões para a data da nova reunião do Conselho.  
 
Ficou ajustado o encaminhamento dos programas e projetos e dos planos de aplicação 
dos recursos aos conselheiros até o fim do dia oito próximo, a realização das reuniões 
prévias na semana subsequente e da reunião do Conselho no dia 18 de abril próximo, 
às 14 horas. 
 
A dra. Edneia Ribeiro Alkamin, da Assessoria Jurídica da Sedest, solicitou à conselheira 
Leticia Ferreira da Silva se os planos de aplicação dos recursos poderiam ser 
apresentados e votados, dada a pendência judicial existente. E se poderia ser efetuado 



todo o trâmite do edital de Chamamento Público, visando sua aprovação pelo Governo 
do Estado. A conselheira não levantou objeções, desde que respeitadas totalmente as 
decisões judiciais referentes ao desembolso dos recursos financeiros.  
 
Sem mais considerações, o presidente Everton Souza encerrou a reunião às 14h30 e 
convocou a próxima reunião ordinária deste Conselho, de número 6, para o próximo dia 
18 de abril, às 14 horas.  

 


