
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

E DO TURISMO - SEDEST 
 

 

 

1 

 
Rua Desembargador Motta 3384 | 80430 200 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3304 7771 | www.cema.pr.gov.br 

 

ATA DA I REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a I Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental no dia 4 

nove de julho de dois mil e dezenove, inicio às 09h06 (nove horas e seis minutos), 5 

na sala de reuniões do 3º andar da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 6 

Sustentável e do Turismo – SEDEST, Rua Desembargador Motta nº 3.384 em 7 

Curitiba-Paraná, com a presença dos seguintes membros indicados pelas 8 

instituições: Fabiana Cristina Campos – SEDEST, Cristina Carla Kluppel e Aline 9 

Martelossso Filus – SECC, Rosilaine Terezinha Durigan Mortella, Mauren Martini 10 

Lobo, Sandra Mara Monteiro e Galindo Pedro Ramos – SEED, Silvio César Sampaio 11 

– SETI, Clarisse Bolfe Poliquesi – CRBio7, Daiane Kielt da Silva – FETAEP e 12 

Marcelo Limont – UP, não estiveram presentes os membros indicados do CEDEA, 13 

os quais informaram e justificaram a impossibilidade de comparecimento por e-mail e 14 

até o presente momento não houve indicação de membros pela OAB, que divide a 15 

indicação com o CRBIO7. Acompanharam a reunião como representantes da 16 

Secretaria-Executiva, João Batista Campos, Secretário-Executivo do CEMA, 17 

Larisseane Ribeiro e Raul Pedroso. O Secretário Executivo, João Batista Campos, 18 

fez a abertura da reunião agradecendo a todos pela presença na reunião e 19 

participação na Câmara Temática, sendo auxiliadores na construção de políticas 20 

públicas para o meio ambiente. Em seguida, houve a apresentação dos membros da 21 

Câmara.  João Batista Campos - CEMA explanou quanto ao funcionamento do 22 

Conselho Estadual do Meio Ambiente e sobre as funções da Câmara Temática, 23 

sanando demais dúvidas, bem como celebrou a instauração da Câmara Temática. 24 

Logo após se iniciou a apreciação do primeiro ponto de pauta que consistia na 25 

definição do coordenador e do relator para a Câmara Temática. Inicialmente Marcelo 26 

Limont – UP, levantou algumas dúvidas quanto à articulação institucional da Câmara 27 

trazendo para o debate se a coordenação da CT seria mais bem conduzida por 28 

membro da área governamental que teria melhores condições de acompanhar e 29 

conduzir os temas que se originassem na CT dentro do governo, desta forma ficou 30 

acordado que Rosilaine Terezinha Durigan Mortella – SEED, assume a coordenação 31 
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da Câmara Temática, e Marcelo Limont – UP assume a relatoria para este biênio. 32 

Em seguida em outros pontos de pauta o Secretário-Executivo João Batista 33 

enalteceu a participação de todos os membros indicados e informou que a Câmara 34 

Temática de Educação Ambiental estava sendo estabelecida pela primeira vez 35 

salientando que os trabalhos estavam sendo iniciados a partir desta composição. Foi 36 

dada a palavra para Fabiana Cristina Campos que reforçou a importância dos 37 

trabalhos a serem desenvolvidos pela Câmara, no sentido de tornar as reuniões 38 

sempre ativas e com propósitos guiados a construção da política de educação 39 

ambiental no Paraná, nesse sentido encaminhou a primeira proposição para a 40 

próxima reunião da Câmara, sendo encaminhado para apreciação dos membros o 41 

Programa Estadual de Educação Ambiental, para que a Câmara avalie o 42 

instrumento, e participe da construção do programa. Se manifestaram Cristina Carla 43 

Kluppel e Aline Martelosso Filus – SECC, apresentando-se e informando sobre as 44 

atividades da Coordenação de Patrimônio Cultural, mais especificamente sobre o 45 

patrimônio ambiental, trazendo como proposição para a Câmara o desenvolvimento 46 

de instrumentos, programas e afins sobre a educação patrimonial, patrimônio natural 47 

que poderá, conforme o desenvolvimento dos trabalhos da CT, se desenvolver para 48 

profissionalizar os professores da rede pública para inclusão no currículo escolar. 49 

Foi observado que irá se realizar o Encontro Paranaense de Educação Ambiental, 50 

do dia 15 a 17 de outubro de 2019 em Londrina, e que o encontro fortalece a política 51 

de educação ambiental, Fabiana Cristina Campos, propôs que dentro desse 52 

contexto seria interessante uma oficina sobre patrimônio ambiental e natural a se 53 

realizar no evento. Os membros propuseram que a Secretaria Municipal do Meio 54 

Ambiente de Curitiba, seja convidada a participar das reuniões da CT de Educação 55 

Ambiental. Em conclusão, ficou deliberado o encaminhamento a todos os membros 56 

do Programa Estadual de Educação Ambiental, o encaminhamento do link para 57 

inscrição no Encontro Paranaense de Educação Ambiental, o encaminhamento por 58 

todos os membros da câmara de proposições que serão trabalhadas até o dia 59 

30/07/2019, a fim de estudar e organizar a prioridade das proposições e definir o 60 

cronograma dos assuntos que serão trabalhados. Por fim, foi definido que a próxima 61 

reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental será no dia 06 de agosto de 62 
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2019 (terça-feira), à partir das 09hrs na SEDEST, e que as reuniões mensais 63 

deverão acontecer sempre à  1ª (primeira) terça-feira de cada mês. Às dez horas e 64 

quarenta e dois minutos se encerrou a reunião. 65 

 66 

Curitiba, 09 de julho de 2019. 67 


