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ATA DA III REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ECONOMIA E MEIO 1 

AMBIENTE  2 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 3 

 4 

Foi realizada a III Reunião da Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente 5 

no dia quatorze de agosto de dois mil e dezenove, inicio às 14h10 (quatorze horas e 6 

dez minutos), na sala de reunião da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 7 

Sustentável e do Turismo – SEDEST, Rua Desembargador Motta nº 3.384 em 8 

Curitiba-Paraná, com a presença dos seguintes membros indicados pelas 9 

instituições: Herlon Goelzer de Almeida – SEAB; Edgar Virmond Arruda Filho – 10 

SEPL; Cassiano Correa de Oliveira – IPARDES (suplente SEPL); Sergio Tadeu 11 

Monteiro de Almeida – SEJUF; Rodrigo Capitanio Mousquer – ITCG; Cezar Amin 12 

Pasquelin – CRMV; Luiz Guilherme Grein Vieira – CREA-PR; Temístocles Santos 13 

Vital – SINDISEAB; Leana Carolina Ferreira e Rafael Kuster de Oliveira – PUC-PR e 14 

Janaína Bueno de Araújo – ARAYARA, como convidados participaram, Luiz Arthur 15 

Conceição – CEDEA e Felipe do Vale – SPVS, bem como João Batista Campos, 16 

Larisseane Ribeiro e Juliana Elias da Secretaria Executiva do CEMA. O Secretário 17 

Executivo, João Batista Campos, fez a abertura da reunião agradecendo a todos 18 

pela presença, iniciando pela leitura da pauta. Dando sequência à reunião João 19 

Batista Campos – CEMA, passou a palavra à coordenadora Janaína Bueno de 20 

Araújo – ARAYARA que conduziu o primeiro ponto de pauta, aprovação da Ata da II 21 

reunião da Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente, após consulta aos 22 

membros, à ata foi aprovada. Passou-se a análise do segundo ponto de pauta, 23 

referente ao Protocolo 15.894.179-1 – que trata sobre o Projeto de Lei de Alteração 24 

do artigo 5° - Fundo Estadual do Meio Ambiente, nesse sentido foi resgatado o 25 

histórico das discussões da reunião anterior por João Batista, Secretário Executivo. 26 

Em seguida o convidado Felipe representante da SPVS, apresentou os estudos e 27 

posicionamentos pesquisados pela organização, sugerindo algumas opções quanto 28 

ao projeto de lei para a CT, inclusive apresentando uma proposta de redação do art. 29 

5º. Após iniciou-se o diálogo sobre qual forma de trabalho seria escolhida para que o 30 

conselho emitisse seu parecer quanto à alteração. Nesse sentido houve a 31 
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proposição de quatro linhas de trabalho a serem votadas e escolhidas pelos 32 

membros da CT-EMA, a primeira votação consistiu em verificar se a maioria da CT 33 

concordava em produzir uma proposta para alteração do PL, nesse sentido o 34 

membro Edgar representante da SEPL, se manifestou contrário a alteração da PL, 35 

os demais foram favoráveis a alteração. Em seguida foi conduzida a votação no 36 

sentido de averiguar se os membros estavam a favor de manter a lei como está, sem 37 

a nova redação do PL, afastando a possibilidade de nova redação do PL, sendo 38 

optada por maioria dos membros, a alteração da redação da PL. Considerando a 39 

hora avançada e os prazos para apresentação da nova proposta junto a plenária e 40 

na Assembleia Legislativa, ficou acordado que os membros redigiriam sugestões de 41 

alteração do texto e encaminhariam pra secretaria executiva, que juntamente com 42 

alguns membros faria o compilado das propostas e apresentaria na próxima reunião 43 

já agendada para o dia 20/08/2019 às 14hrs, para deliberação final da proposta de 44 

redação da PL. Passou-se a análise do último ponto de pauta, que consistiu em uma 45 

apresentação de Temístocles representante da SINDISEAB, sobre o Grupo de 46 

Trabalho das “Ostras”, apresentando todo estudo desenvolvido e o objetivo do GT. 47 

Após considerações a CT deliberou pela manutenção do Grupo de Trabalho das 48 

“Ostras”, e solicitou uma melhor discussão assim que superados os trabalhos 49 

referentes ao FEMA. Às dezesseis horas e quarenta minutos se encerrou a reunião. 50 

 51 

Curitiba, 14 de agosto de 2019. 52 


