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ATA DA II REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 
CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Foi realizada a II Reunião da Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente no 

dia 25 de julho de 2013, com a presença dos seguintes membros indicados pelas 

instituições: Gianna Maria Cirio – SEAB, Horácio Monteschio – SEIM, Gislene Lessa – 

ITCG, Jurandir Guatassara Boeira, Anelise Gomes Wielewicki – COHAPAR, Carlos 

Eduardo Belz – CRMV, Carlos Alberto Scotti - SEAB além de João Batista Campos 

Secretário Executivo do CEMA e Barbara Camila Cestari da Secretaria Executiva do 

CEMA.  

A Reunião iniciou com a leitura e aprovação da ATA da Reunião anterior, foi realizada 

a escolha do tema para o Grupo de Trabalho, e por unanimidade foi escolhido o tema 

Criação de Política de Controle e Monitoramento de Espécies Invasoras, onde os 

membros da Câmara deverão no prazo de uma semana mandar sugestões e 

indicações para a composição do Grupo. Depois houve a discussão sobre a 

atualização das prioridades da Câmara, onde foram tirados alguns temas que não 

seriam pertinentes para a Câmara, mas haverá um acompanhamento sobre os 

mesmos. Para o tema Efeito dos Agrotóxicos no Meio Ambiente foi decidido que 

especialistas no assunto vão expor sua visão, uma visando o lado ambiental e outra o 

lado econômico, para conhecimento e posição dos membros da Câmara. O Jurandir 

Guatassara Boeira – COHAPAR incluiu o tema “Green building” para as prioridades 

com objetivo de trazer conhecimento. 

Para a próxima Reunião da Câmara ficou decidido que o Carlos Eduardo Belz – CRMV, 

fará uma apresentação do tema sobre espécies invasoras e a apresentação dos 

membros que irão compor o Grupo de  Trabalho.  

Não tendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

Curitiba, 25 de julho de 2013. 


