1

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

2 Aos dezessete dias do mês de maio de 2.005, às 14h00, realizou-se em Curitiba, na sala
3 de reuniões da FIEP – Federação das Industrias do Estado do Paraná, a 6ª reunião
4 extraordinária sobre Resíduos Sólidos, com o objetivo específico de apreciar os relatos
5 sobre o Relatório Final da Câmara Temática de Resíduos Sólidos e Minuta de Resolução
6 Proposta pela APROMAC. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral da Secretaria Estadual
7 de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor HELIO DUTRA DE SOUZA, e contou com
8 as presenças de CAROLINE DENCZUK FRANKYW – Secretária Executiva do Conselho
9 Estadual do Meio Ambiente, dos Conselheiros Titulares: ELEUTÉRIO LANGOWSKI –
10 APROMAC; EUCLIDES SELVINO GRANDO JÚNIOR – Liga Ambiental; JOEL CARLOS
11 SARNICK – Fundação Cretã; PAULO APARCIDO PIZZI – Mater Natura; ARNALDO
12 CARLOS MULLER – PUC; ROBERTO GAVA – FIEP; CRLOS JOSÉ ZIMMER – FEEB;
13 Dos Conselheiros Suplentes: PAULO ROBERTO NENEVÊ - CARAMURU; LAURA JESUS
14 DE MOURA E COSTA – CEDEA; MARÍLIA TISSOT – FIEP; ERICH GOMES SCHAITZA –
15 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; JOSÉ FRANCISCO
16 KONOLSAISEN – SESA; ULISSES JOSÉ LUCAS – SUDERHSA; ANA CLÁUDIA BENTO
17 GRAF – PGE; Dos Representantes: ALLAN JONES DOS SANTOS – IAP; JORGE RAM –
18 Amigos das Águas. Procedendo a abertura da reunião, o senhor

HELIO, agradeceu a

19 presença dos membros do CEMA, em seguida, considerou que a 6ª reunião extraordinária
20 do CEMA será uma continuidade da 5ª reunião extraordinária, senhor ELEUTÉRIO fez uso
21 da palavra e formulou que as duas reuniões sejam fundidas em uma única ata. Senhor
22 EUCLIDES ficou em dúvida quanto ao quorum da reunião e em seguida foi feita a
23 chamada verbal, constatou-se então 12 membros do CEMA. Passou-se então para
24 ORDEM DO DIA, para discussão da questão de Importação Resíduos Sólidos. Senhor
25 Eleutério faz uso da palavra lembrando a todos que a proposta da APROMAC é uma
26 substitutiva da qual na última reunião do CEMA o Senhor Presidente

LUIZ EDUARDO

27 CHEIDA assegurou o direito da APROMAC apresentar esta proposta, senhor Euclides
28 também se manifesta dizendo ser uma alternativa quanto ao Relatório Final da Câmara
29 Temática de Resíduos Sólidos. Senhora MARILIA TISSOT se manifesta dizendo que o
30 Relatório Final da Câmara Temática é valido, pois teve a participação da maioria dos
31 membros envolvidos e que o Relatório Final não foi posto em votação como manda o
32 regimento, lembrou também que o IAP apresentou algumas emendas para o Relatório
33 Final para os artigos 4ª, 5ª, 6ª e 7ª e essas emendas também não foram votadas, houve
34 uma solicitação da APROMAC para apresentar uma substitutiva e esta foi aceita pelo
35 Senhor Presidente do CEMA. Senhor HELIO pede que o IAP se manifeste sobre o
36 assunto. Senhor ELEUTERIO fala que a Câmara Temática seja recomposta da qual a

37 APROMAC já se manifesta com sua participação, querendo urgência no assunto e falou
38 também da proposta de Revogação da Resolução 006/2001, e fala ser prioritário a
39 recomposição da Câmara Temática de Resíduos Sólidos e que seja revogada a Resolução
40 006/2001 em regime de urgência. O IAP pede vistas dessa proposta de revogação. Senhor
41 EUCLIDES esclarece que o IAP não deve monopolizar as decisões enquanto os
42 conselheiros querem distribuir as responsabilidades e recorre ao regimento interno e
43 questiona sobre o pedido de vistas do IAP e que há dois anos e meio não se vota nada no
44 conselho e tendo em vista a gravidade do assunto, deve-se resolver imediatamente.
45 Senhora MARILIA TISSOT pede vistas do processo. Senhor HELIO pede que a reunião
46 seja acelerada o mais rápido possível e que os pedidos de vistas sejam contemplados para
47 uma análise mais detalhada e para que as decisões sejam tomadas de forma consciente.
48 Concluindo, ficou acordado então, de que haverá uma reunião com os interessados apenas
49 para serem analisados as propostas apresentadas. Esta reunião ficou marcada de comum
50 acordo para o dia seis de junho de 2005 na sala de reuniões do SEMA. Ficou acordado
51 também, de que na próxima reunião do CEMA será votado as propostas: Relatório Final da
52 Câmara Temática de Resíduos Sólidos e Minuta de Resolução da APROMAC. Senhor
53 EUCLIDES e Senhor ELEUTÉRIO lembram de que existem vários pedidos encaminhados
54 ao IAP e a Secretaria Executiva do CEMA e que não foram respondidos e se manifestam
55 para que isso seja feito. Senhor HELIO agradeceu a presença de todos e deu por
56 encerrada a reunião.

