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ATA DA Il REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE BIODIVERSIDADE  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a Il Reunião da Câmara Temática de Biodiversidade no dia sete de 4 

agosto de dois mil e dezenove, inicio às 09h15 (nove horas e quinze minutos), na 5 

sala de reunião da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 6 

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

presença dos seguintes membros indicados pelas instituições: Bruno Tonel Otsuka – 8 

Águas Paraná; Junia Heloisa Woehl – IAP; Adriano Wild – Mater Natura; Fernando 9 

Matsuno Ramos – CRBio7; Ailson Augusto Loper – APRE; Rosângela Capuano 10 

Tardivo – UEPG; e como convidado Felipe Vale – SPVS, bem como, João Batista 11 

Campos, Larisseane Ribeiro e Raul Pedroso representando a Secretaria Executiva 12 

do CEMA. O Secretário Executivo, João Batista Campos, fez a abertura da reunião 13 

agradecendo a todos pela presença na reunião. Logo após se iniciou a apreciação 14 

do primeiro ponto de pauta que consistia na aprovação da ata anterior, não havendo 15 

manifestações contrárias, a ata foi aprovada, o Secretário Executivo, João Batista 16 

Campos, passou a palavra para a coordenadora dessa CT, Junia Heloisa Woehl – 17 

IAP, onde houve a inversão da pauta sendo abordado os como ponto de pauta os 18 

temas prioritários que a CT deverá trabalhar. A coordenadora explanou sobre uma 19 

pauta que aborde a possibilidade de construção sobre uma lei que tenha por objeto 20 

a Política Estadual de Biodiversidade, nesse sentido foi sugerido por Felipe Vale – 21 

SPVS a leitura e pesquisa sobre a legislação de outros estados sobre a política de 22 

biodiversidade, sendo mencionada a Lei 20.922/2013 do Estado de Minas Gerais 23 

que instituiu a Política de Proteção a Biodiversidade, e na discussão foram feitos 24 

destaques para a questão da proteção dos campos. Dando seguimento a pauta, 25 

Adriano Wild – MATER Natura, sugeriu que o tema das Araucárias fosse retirado de 26 

pauta. Foram trazidas a conhecimento da CT as proposições encaminhadas por e-27 

mail pela SEAB, e considerando a ausência do membro da SEAB que pudesse 28 

subsidiar a discussão foi solicitado as proposições fossem melhores explanadas 29 

pelos representantes da SEAB e trazidas para apreciação na próxima reunião da 30 

CT. O Secretário Executivo, fez o retorno a respeito do contato com a gerência das 31 
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Áreas de Proteção Ambiental (APAs) dos Campos Gerais, informando que a APA 32 

ainda carece de um responsável que possa assumir as demandas, porém sugeriu 33 

que o Professor Burigo – UEPG compareça a próxima reunião da CT para uma 34 

explicação mais detalhada sobre o tema, assim como os seus fatores limitantes para 35 

a regulação, proposta aceita por todos os membros. No último ponto de pauta 36 

referente aos temas prioritários da CT e programação dos trabalhos, ficou definido 37 

os seguintes temas de pauta para a próxima reunião: - a proposição da politica de 38 

biodiversidade; - o retorno das proposições da SEAB; - proposição referente a 39 

proteção de remanescentes de campos; - informações sobre UC’s; proposição sobre 40 

Áreas úmidas; encerrando ficou deliberado que a próxima reunião ficaria agendada 41 

para 09 de outubro, na parte da manhã e que as reuniões ocorrerão toda primeira 42 

quarta – feira do mês no período da manhã, sem mais assuntos para serem 43 

deliberados, às 11h14 (onze horas e quatorze minutos) se encerrou a reunião.   44 

 45 

Curitiba, 07 de agosto de 2019. 46 


