CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMA
SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS – SEMA

1

ATA DA II REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

3
4

Foi realizada a II Reunião da Câmara Temática de Assuntos Jurídicos no dia

5

vinte de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, na SEMA, com

6

a presença dos seguintes membros indicados pelas instituições: Ednéia Ribeiro

7

Alkamin e Cecy Thereza C. K. de Goes – SEMA; Alessandro Panasolo – OAB;

8

Felipe Frias - PGE; Manoel Pedro Hey Pacheco Filho – PGE; além de Ana Marcia A.

9

Nieweglovski e Fabricio de Abreu Bombassaro da Secretaria Executiva do

10

CEMA/SEMA. Iniciou-se a reunião com Fabricio de Abreu Bombassaro informando

11

sobre as resoluções do CTBio, tratadas na reunião do dia dezenove de abril de dois

12

mil e dezesseis, que precisavam de parecer jurídico do CT de Assuntos Jurídicos.

13

Por não estar na pauta da II Reunião, o assunto não foi tratado, dando prioridade

14

aos assuntos pertinentes. Em seguida, a coordenadora do CT apresentou a pauta.

15

Primeiramente, foi analisado e discutido a Minuta de Normas para o Incentivo do

16

Plantio de Araucária protocolo: 13.001.572-7, a qual sofreu alterações. Entre as

17

alterações estão: substituição da palavra “araucárias” por “Araucaria angustifólia” no

18

Artigo 3°, o qual será o último artigo; inclusão de um parágrafo único no Artigo 4°;

19

alterado o termo “20ha” por “módulo fiscal”; alteração da palavra “Registro” por

20

“Cadastro”, inclusão da palavra “homologado” no Parágrafo primeiro e substituição

21

do termo “data de plantio” por “em até sessenta dias”, no Artigo 5°; substituição do

22

termo “Instituto Ambiental do Paraná” por “órgão ambiental competente” no artigo 6°.

23

Finalizado, em seguida foi analisada a Minuta de Normas para Conservação da

24

FOM protocolo: 13.838.790-9, o qual sofreu pequenas alterações no Artigo 23° e

25

Artigo 24° e foi aprovado. Entre as alterações estão a substituição da palavra

26

“araucárias” por “Araucaria angustifólia” no Artigo 24° e a inclusão da frase

27

“obedecendo as regras contidas em normas específicas” no Parágrafo único do

28

Artigo 23°. Com os assuntos da pauta finalizados, foi encerrada a reunião às onze

29

horas e trinta minutos.

30
31

Curitiba, 20 de abril de 2016.
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