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ATA DA I REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS 
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CEMA 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 
trinta minutos, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEMA, situada na Rua Desembargador Motta, 3384, foi realizada a I Reunião do 
Grupo de Trabalho de Coleções Biológicas - GTCB, integrante da Câmara Temática 
de Economia e Meio Ambiente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Estiveram 
presentes à reunião, convidados pela Câmara Temática para compor do GTCB os 
seguintes pesquisadores: Carlos Eduardo Belz (CRMV/UFPR); José Tadeu Weidlich 
Motta (Museu Jardim Botânico); Vinicius Abilhoa (Museu do Capão da 
Imbuia/CrBIO07); Luciane Marinoni, Sibelle (UFPR); Trevisan Disaró (UFPR); Fernando 
Antonio Sedor (UFPR); Guilherme Carrano (PUCPR); Guilherme Schnell (EMBRAPA); 
Schuhli (EMBRAPA); Mauro Britto (IAP); Paulo Roberto Castella (SEMA) e Marcela 
Rebelo Ceccon da Secretaria Executiva do SEMA/CEMA. Também estava presente a 
convidada Rosane Maciel (Casa Civil). A sessão foi aberta pelo Carlos Eduardo Berlz 
(CRMV/UFPR) dando boas vindas aos convidados e em seguida passando a palavra 
para Luciane Marinoni (UFPR) expondo as razões pertinentes para criação de um GT 
para o assunto específico. Voltando a palavra para Carlos Eduardo Belz, que concluiu 
com a apresentação da estrutura, das atribuições e do funcionamento do CEMA. Todos 
os participantes aceitaram o convite para compor o GTCB e o mesmo foi oficialmente 
criado. Foram definidos como Coordenador e Relator do GTCB Luciane Marinoni e 
Mauro Britto, respectivamente. A Coordenadora Luciane Marinoni iniciou a condução 
dos trabalhos relatando com detalhes as expectativas com relação ao produto a ser 
gerado pelo GTCB, bem como dos prazos para conclusão das atividades. Feito isso, foi 
programado que para próxima reunião dia nove de maio será discutido material para a 
formulação do documento, esse material será encaminhado para os integrantes por e-
mail pela Luciane Marinoni. Sem mais nada a tratar a reunião se encerrou às dezesseis 
horas e dez minutos. 


