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ATA DA I REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE BIODIVERSIDADE  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a I Reunião da Câmara Temática de Biodiversidade no dia dez de 4 

julho de dois mil e dezenove, inicio às 09h20 (nove horas e vinte minutos), na sala 5 

de reunião da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – 6 

SEDEST, Rua Desembargador Motta nº 3.384 em Curitiba-Paraná, com a presença 7 

dos seguintes membros indicados pelas instituições: Antonio Ricardo Lorezon e 8 

Camilo de Lelis Mendes Junior – SEAB; Danielle Teixeira Tortato – Águas Paraná; 9 

Junia Heloisa Woehl – IAP; Adriano Wild – Mater Natura; Fernando Matsuno Ramos 10 

– CRBio7; Letícia de Paulo Koproski – CRMV; Gabriela Maia – APRE; Marta Regina 11 

Barrotto do Carmo – UEPG; bem como, João Batista Campos,  Larisseane Ribeiro e 12 

Raul Pedroso representando a Secretaria Executiva do CEMA. O Secretário 13 

Executivo, João Batista Campos, fez a abertura da reunião agradecendo a todos 14 

pela presença na reunião e participação na Câmara Temática, sendo auxiliadores na 15 

construção de políticas públicas para o meio ambiente. Em seguida o Secretário-16 

Executivo João Batista Campos declarou a Câmara oficialmente instituída. Foi 17 

explanado quanto ao funcionamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente e 18 

sobre as funções da Câmara Temática, sanando demais dúvidas. Logo após se 19 

iniciou a apreciação do primeiro ponto de pauta que consistia na definição do 20 

coordenador e do relator para a Câmara Temática. Foi sugerido que a 21 

coordenadoria pudesse ser conduzida pelo membro indicado do IAP e que a 22 

relatoria fosse exercida pelos membros do CRBIO7 e CRMV, que dividem a cadeira 23 

como membros da Câmara Temática. Desta forma ficou acordado entre todos os 24 

membros que a Coordenação seria realizada por Junia Heloisa Woehl – IAP e a 25 

relatoria será exercida por Fernando Matsuno Ramos e Leticia de Paulo Koproski. 26 

Em seguida foi apreciado o segundo ponto de pauta no qual consistiu na definição 27 

de agenda para as próximas reuniões da CT, sendo definido que elas aconteceriam 28 

toda 1ª quarta-feira do mês, sempre no período da manhã, podendo se estender à 29 

tarde, sempre que houver demanda que justifique. Em seguida definiu-se que todas 30 

as proposições para a próxima reunião da Câmara deveriam ser encaminhadas até 31 
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dia 31/07/2019. Na sequência Adriano Wild tomou a palavra e solicitou que o Felipe 32 

representante da SPVS, seja sempre convidado para participar das reuniões da CT 33 

de Biodiversidade, em seguida, solicitou que a Câmara volte a apreciar as 34 

discussões quanto ao uso, exploração comercial e conservação das Araucárias, 35 

nesse sentido o Secretário-Executivo João Batista, relembrou o histórico quanto a 36 

resolução sobre as araucárias, evocando que o tema teve seu princípio antes da 37 

criação da Câmara de Assuntos Jurídicos, sendo que quando aprovada a proposta 38 

pela CT de Biodiversidade e pela área jurídica, foi encaminhada para aprovação a 39 

plenária onde foi solicitado pedido de vistas, após isso foi analisado o relatório, 40 

acatada algumas sugestões pela CT Biodiversidade e encaminhada a CT de 41 

Assuntos Jurídicos, onde ficou pendente e não teve sua análise jurídica realizada. 42 

Adriano Wild solicitou que o protocolado bem como a Minuta de Resolução das 43 

araucárias fosse reanalisada pela CT-Bio para avaliar a pertinência de retomada do 44 

assunto. Em seguida Antonio Ricardo Lorenzon tomou a palavra e propôs que seja 45 

retomado pela CT a discussão sobre os Cultivos Florestais em matéria das 46 

araucárias. Foi deliberado que fosse encaminhado pela Secretaria Executiva do 47 

CEMA, o último modelo da Resolução das Araucárias. Retomando a palavra, 48 

Adriano Wild propôs a discussão sobre o desenvolvimento da Política Estadual de 49 

Biodiversidade, para que possa ser desenvolvido resoluções e propostas de lei 50 

sobre o assunto pela câmara.  Posteriormente Leticia de Paulo Koproski – CRMV, 51 

solicitou que seja convidada Angela, para explanar sobre o Parque Nacional dos 52 

Campos Gerais, informando que iria repassar os dados para a Secretária-Executiva. 53 

Às 10h50 (dez horas e cinquenta minutos) se encerrou a reunião. 54 

 55 

Curitiba, 10 de julho de 2019. 56 


