
ATA DA III REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ECONOMIA E  MEIO 
AMBIENTE,  

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
 

Foi realizada a III Reunião da Câmara Temática de Economia e Meio 
Ambiente no dia seis de outubro de dois mil e quinze, às dez horas, na SEMA, 
com a presença dos seguintes membros indicados pelas instituições: Paulo 
Fernando de Souza Andrade – SEAB; Carlos Eduardo Belz – CRMV; Daniel 
Nojima – IPARDES; Carlos Magno Andrioli Bittencourt – PUCPR; Claudio 
Jesus de Oliveira Esteves e Laura Jesus de Moura e Costa – CEDEA; Mario 
Lessa Sobrinho – SEPL, além de João Batista Campos – Secretário Executivo 
do CEMA, Marcela Ceccon, Adriane Cordeiro e Mary K. Franco da Secretaria 
Executiva do CEMA/SEMA. Também compareceram na reunião os seguintes 
convidados: Eloir de Macedo e Silva Grassami, Patrícia Ramos, José Pereira 
da Silva e Anacleto Borges da Mata – CEDEA e com a participação especial 
como palestrante Geólogo Paulo Cesar Soares. Primeiramente ocorreu uma 
votação para decisão do andamento da reunião, pois houve questionamento 
sobre a pauta, se iria ou não ter mais de uma palestra, sendo decidido que 
seguiria a pauta pré definida e que a proposição do CEDEA, de igual espaço 
de tempo para o tema Fracking, será a pauta para a próxima reunião a ser 
convocada. Ficou a cargo de Claudio Jesus de Oliveira Esteves e Laura Jesus 
de Moura - CEDEA contatar os palestrantes para ajuste de uma data para essa 
próxima reunião. Com a definição da data os mesmos deverão informar a 
Secretaria Executiva do CEMA que convocará os membros da CT. Após foi 
dada a palavra para o professor Paulo Cesar Soares que iniciou a palestra com 
o tema Fracking, com intervenções para questionamentos e dúvidas. 
Posteriormente foi encerrada a reunião meio dia e meia. 
 
Curitiba, 06 de Outubro de 2015. 


