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ATA DA VI REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE BIODIVERSIDADE, BIOMAS 1 

E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 3 

 4 

A VI Reunião da Câmara Temática de Biodiversidade, Biomas e Educação 5 

Ambiental foi realizada no dia seis de novembro de dois mil e quinze, ás nove 6 

horas, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, 7 

situada na Rua Desembargador Motta, 3384, Curitiba, Paraná. Estiveram presentes 8 

à reunião os seguintes membros da Câmara Temática indicados pelas instituições: 9 

Sueli Ota  – SEMA; Fernanda Góss Braga – CRBio-07; Adriano Wild - MATER 10 

NATURA; Mauricio Savi – SMMA; Nilson T. Saboia da Cunha – SEAB; Eliane do 11 

Rocio Vieria – SEED; Alexandre Leal dos Santos e Ana Paula Conter Lara – 12 

FETAEP, além de João Batista Campos  e Adriane Cordeiro da Secretaria Executiva 13 

do CEMA. Contamos com a presença dos ilustres convidados; Edilson Batista de 14 

Oliveira – EMBRAPA, Ricardo Zig  Koch e  Camilo L. Mendes Jr - SEAB. A reunião 15 

teve inicio ás  nove horas e vinte minutos; foi lido a pauta dos dia em seguida a Ata 16 

da reunião anterior  e aprovação da mesma. João Batista esclareceu como funciona 17 

o trâmite das resoluções, comunicou que o GT Conservação da Floresta Ombrófila 18 

Mista – FOM  escolheu Mauricio Savi – SMMA para fazer apresentação da Minuta 19 

de Resolução que “Estabelece diretrizes para a conservação e a utilização da 20 

Floresta Ombrófila Mista, incluindo áreas associadas de Campos Naturais”, na 21 

Câmara Temática de Biodiversidade, Biomas e Educação Ambiental. Mauricio Savi – 22 

SMMA, solicitou que fosse enviado o parecer jurídico para os membros do GT 23 

Conservação da Floresta Ombrófila Mista – FOM, explicou os fundamentos teóricos, 24 

técnicos e bibliográficos que foi usado para a elaboração da proposta de resolução 25 

onde foi feito uma triagem dos matérias para se chegar num consenso, como 26 

educação, econômicos e outros; Adriano Wild - MATER NATURA, levantou dúvidas 27 

e pediu a correção da portaria no considerando (MM 443), redação do Art  6° e 7° e 28 

22 onde o  Nilson T. Saboia da Cunha – SEAB, ajudou na correção. Fernanda Góss 29 

Braga – CRBio-07, corrigiu o glossário item X e art. 19. Sueli Ota  – SEMA, 30 

parabenizou e agradeceu a GT FOM, pelo excelente trabalho e solicitou que a 31 
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Secretaria Executiva do CEMA emitisse Certificado de participação aos 32 

componentes do GT;  Todos aprovaram as alterações. Colocada para deliberação a 33 

resolução foi aprovada. Passou-se a leitura e discussão  sobre a minuta de 34 

resolução que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de diagnóstico, monitoramento e 35 

mitigação dos atropelamentos de animais silvestres nas estradas, rodovias e 36 

ferrovias do estado do Paraná.” Esta foi  lida pelo Mauricio Savi – SMMA e 37 

esclarecida pela Fernanda Góss Braga – CRBio-07, onde foi solicitado pelos 38 

membros da CT algumas alterações, tais como o art. 3º, rever o art. 7° esclarecer 39 

sobre os novos e os antigos empreendimentos, ajustar algumas definições e a 40 

possibilidade de uso de softwares. Fernanda Góss Braga – CRBio-07 vai rever e 41 

enviar a minuta para os membros da CT, onde quem quiser pode dar a sua 42 

contribuição. Foi apresentado o parecer jurídico sobre a proposta de resolução que 43 

“Estabelece regras de incentivo ao plantio florestal para a utilização sustentável da 44 

Araucaria angustifólia plantada”. João Batista Campos – CEMA falou sobre o 45 

parecer do IAP e a solicitação da jurídica da SEMA quanto a alteração do art. 4° 46 

onde o mesmo teve nova redação. No item "outros assuntos" Adriano Wild - MATER 47 

NATURA , se manifestou em relação ao ofício da FAEP, entregue ao secretario da 48 

SEMA, onde é solicitado a liberação para o corte da  Araucaria angustifolia. Sueli 49 

Ota  – SEMA, esclareceu que o secretário recebeu o ofício e que o mesmo pediu um 50 

parecer técnico para responder à FAEP, que foi efetivado pela Coordenadoria de 51 

Biodiversidade e Florestas da SEMA. A CT se reunirá no dia oito de dezembro às 52 

nove horas para a última reunião do ano, avaliar a reunião plenária do CEMA e 53 

outras prioridades da CT. Sem mais a tratar foi encerrada a reunião. 54 

Curitiba, 06 de novembro de 2015. 55 


