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ATA DA VIII REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE QUALIDADE AMBIENTAL  1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

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

08/10/2019 (oito de outubro de dois mil e dezenove), inicio às 10h05 (dez horas e 5 

cinco minutos), no auditório 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: Luciana Ramos da Silva Dobis - SEDU; José Luiz Nishihara Pinto - 9 

SESA; Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rossana Baldanzi - IAP; Juliano Matteussi 10 

– SMMA Curitiba; Murilo Derbli Schafranski – COHAPAR; Mauricy Kawano – FIEP e 11 

Raquel Celoni Dombroski – OAB/PR, Márcio Nunes – Secretário de Estado do 12 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST e como convidados, 13 

Cassiana Rufato Cardoso e Dr. Alexandre Gaio – MPPR, os quais participaram 14 

apenas como ouvintes sem caracterizar anuência do CAOPMAHU sobre os temas a 15 

serem discutidos na CT além de Patrícia Précoma Pellanda – OAB/PR; e Cecy T. C. 16 

K. Goes - SEDEST, bem como Larisseane Ribeiro e Raul Pedroso da Secretaria 17 

Executiva do CEMA. A Assessora, Larisseane Ribeiro, fez a chamada inicial para 18 

contagem do quórum na reunião, e por deliberação dos membros foi solicitado o 19 

aguardo de outros membros para reiniciar a revisão. Nesse sentido o Secretario de 20 

Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo-SEDEST, assumiu a palavra e 21 

salientou as principais questões em torno da competência de licenciamento, além de 22 

fomentar a discussão no intuito de tentar por meio da resolução dar maior celeridade 23 

ao processo de licenciamento, tendo em vista todas as características estruturais e 24 

funcionais do órgão licenciador, a discussão se deu principalmente em razão da 25 

necessidade de anuência da Secretaria de Cultura em áreas tombadas ou em 26 

processo de tombamento. Após a contribuição o Secretario Marcio Nunes agradeceu 27 

a todos pela presença e em seguida, passou a palavra para o relator da CT, Mauricy 28 

Kawano – FIEP, o mesmo seguiu então para apreciação do primeiro ponto de pauta 29 

que consistia na leitura e aprovação da ata da reunião anterior, não havendo 30 

manifestações contrárias, a ata foi aprovada. Em seguida foi abordado o segundo 31 
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ponto de pauta que consistiu na discussão sobre a proposição para alteração da 32 

resolução CEMA 065/2008 que “Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece 33 

critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 34 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências”, 35 

retomando os trabalhos da reunião anterior, Mauricy Kawano - FIEP ressalta a 36 

importância de fazer uma última revisão no texto a fim de evitar erros na redação, 37 

assim como, textos que possam gerar dupla interpretação. Juliano Matteussi – 38 

SMMA Curitiba apresentou o texto redigido por ele sobre Medidas Compensatórias e 39 

Termo de Compromisso, houve discussões a respeito desses textos, principalmente 40 

em como seriam implantadas na resolução, Dr. Alexandre Gaio – MPPR, mencionou 41 

como exemplo da problemática o caso de Paranaguá, que pela ausência de 42 

medidas compensatórias eficazes, a situação atual da cidade é passível de ser 43 

considerada caótica, mesmo essa possuindo um dos maiores PIB’s do Estado do 44 

Paraná, mencionou ainda a importância das medidas compensatórias serem para 45 

qualquer nível de compensação independente do impacto exercido pelo 46 

empreendedor, pois o meio ambiente é um sistema complexo. Em determinado 47 

momento, alguns itens foram postos em votação quanto a forma que eles se 48 

apresentariam no texto, os trabalhos de revisão se seguiram e sendo necessário o 49 

agendamento nova reunião para finalizar os trabalhos, ficou definido que a próxima 50 

reunião seria realizada no dia 16/10/2019 (dezesseis de outubro de dois mil e 51 

dezenove) iniciando-se no período da manhã podendo contemplar o dia todo 52 

conforme a necessidade da CT em finalizar os itens pendentes, sem mais assuntos 53 

pendentes para esta reunião, às 12h11 (doze horas e onze minutos) foi encerrada a 54 

reunião. 55 
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Curitiba, 08 de outubro de 2019. 58 


