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ATA DA VI REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE QUALIDADE AMBIENTAL  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a VI Reunião da Câmara Temática de Qualidade Ambiental no dia 4 

27/09/2019 (vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove), inicio às 09h45 (nove 5 

horas e quarenta e cinco minutos), no auditório da Secretaria de Estado do 6 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST, Rua Desembargador Motta 7 

nº 3.384 em Curitiba-Paraná, com a presença dos seguintes membros indicados 8 

pelas instituições: Lindsley da Silva Rasca Rodrigues – SEDEST;  Ivonete Coelho da 9 

Silva Chaves e Rossana Baldanzi - IAP; Juliano Matteussi – SMMA Curitiba; Luiz 10 

Carlos de Andrade – COHAPAR; Helder Rafael Nocko – CREA - PR e Raquel Celoni 11 

Dombroski – OAB/PR, e como convidados, e Cassiana Rufato Cardoso e Ellery 12 

Regina Garbelini  – MPPR, os quais participaram apenas como ouvintes sem 13 

caracterizar anuência do CAOPMAHU sobre os temas a serem discutidos na CT, 14 

bem como Larisseane Ribeiro e Raul Pedroso da Secretaria Executiva do CEMA. A 15 

Assessora Executiva, Larisseane Ribeiro, fez a abertura da reunião agradecendo a 16 

todos pela presença e em seguida, iniciou a reunião, considerando que já havia 17 

quórum dos membros e o coordenador e relator não haviam chegado até aquele 18 

momento, seguiu então para apreciação do primeiro ponto de pauta que consistia na 19 

leitura e aprovação da ata da reunião anterior, não havendo manifestações 20 

contrárias, a ata foi aprovada. Em seguida foi abordado o segundo ponto de pauta 21 

que consistiu na discussão sobre a proposição para alteração da resolução CEMA 22 

065/2008 que “Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e 23 

procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou 24 

modificadoras do meio ambiente e adota outras providências”, retomando os 25 

trabalhos da reunião anterior, foi retomada a análise da proposição conforme 26 

acordado na reunião anterior, ou seja, foram discutidos e trabalhados apenas os 27 

pontos específicos trazidos para apreciação pelos membros da CT a partir da leitura 28 

da resolução pelos mesmos, em seguida considerando a chegada do coordenador 29 

da CT, Helder Rafael Nocko – CREA/PR assumiu a coordenação da reunião, com a 30 

nova metodologia de trabalho imposta pela CT, as alterações se seguiram mais 31 
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pontuais, encerrando os trabalhos na parte da manhã, foram programados os 32 

trabalhos e disponibilidade dos membros para continuidade na parte da tarde,  33 

Helder Nocko – CREA, comunicou que não poderia continuar na reunião no período 34 

da tarde, mas informou que o relator, Mauricy Kawano - FIEP, estaria presente no 35 

período da tarde para dar continuidade à reunião, às 12h35 (doze horas e trinta e 36 

cinco minutos) foi feita uma pausa para o almoço, onde foi estabelecido o retorno às 37 

atividades às 14h00 (quatorze horas). Dando continuidade, a reunião recomeçou às 38 

14h34min (quatorze horas e trinta e quatro minutos), com a presença dos seguintes 39 

membros indicados pelas instituições: Lindsley da Silva Rasca Rodrigues – 40 

SEDEST;  Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi - IAP; Juliano 41 

Matteussi – SMMA Curitiba; Luiz Carlos de Andrade – COHAPAR; Mauricy Kawano 42 

– FIEP; e como convidados, Edneia Ribeiro Alkamin – SEDEST; Raquel Celoni 43 

Dombroski – OAB/PR e Cassiana Rufato Cardoso e Ellery Regina Garbelini  – 44 

MPPR, bem como Larisseane Ribeiro e Juliana Elias da Secretaria Executiva do 45 

CEMA. O relator Mauricy Kawano - FIEP, na ausência justificada do coordenador 46 

Helder Rafael Nocko – CREA/PR, deu inicio a reunião e agradeceu a presença dos 47 

demais presentes. Mauricy Kawano – FIEP deu continuidade conforme trabalhado 48 

na parte da manhã, sendo discutidos e trabalhados apenas os pontos mencionados 49 

pelos membros da CT a partir da leitura da resolução pelos mesmos. As 16h40min 50 

(dezesseis horas e quarenta minutos) solicitaram ao coordenador Mauricy Kawano – 51 

FIEP, a liberação do auditório, e então o mesmo pediu que os membros trouxessem 52 

suas observações para a próxima reunião visando dar maior celeridade ao trabalho, 53 

a fim de destacar outros pontos passíveis de alteração.  Por fim, foi definido que a 54 

próxima reunião da Câmara Temática de Qualidade Ambiental será no dia 02/10 55 

(dois de outubro), a partir das 9h00. Às 17h00 (dezessete horas) se encerrou a 56 

reunião. 57 
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Curitiba, 27 de setembro de 2019. 62 


