CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS – SEMA
1ª Reunião da Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente

No dia 09 de fevereiro de 2010 na sala do Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi
instaurada a Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente, com a presença dos
seguintes membros: Adriano Riesemberg - SEAB, Vânia Mara Moreira dos Santos ING, Rosita M. Wilmer - SEPL, Carla Beck - FAEP, como convidado Juarez C. de
Oliveira – IAP, além de Paulo Roberto Castella – SEMA/CEMA e Rosana Bara
Castella – SEMA/CEMA. Sendo eleita como Presidente Sra. Vânia Mara Moreira dos
Santos e como Relatora a Sra. Carla Beck.
Com referência ao protocolado 10.181.972-8 pelo qual solicita proposta de normativa
sobre pagamentos de serviços ambientais, manifestou-se o Sr. Juarez C. de Oliveira –
IAP relatando a discussão do tema no âmbito do IAP. Deliberou-se pelo retorno do
protocolado a origem para que seja instruído com as proposições atualmente em
tramite dos diversos fóruns para posterior analise e encaminhamento, dentro do prazo
de 20 dias a contar desta data. A Secretaria Executiva fica encarregada de multiplicar
e disponibilizar o material aos membros da Câmara.
Fica estabelecido que o tema ICMS Ecológico especialmente destinado as
comunidades tradicionais dos Faxinais será discutido nas próximas reuniões.
Convidando técnicos com conhecimento da área.
Fica deliberado a inclusão nas prioridades de 2010 o seguinte tema: Revisão da
sistemática do funcionamento do ICMS Ecológico. Justificativa: Dificuldades para o
recurso do ICMS Ecológico chegar efetivamente às populações beneficiárias e aos
proprietários rurais. Necessidade da revisão da tabua de avaliação do ICMS ecológico.
E necessidade de estimular os municípios para a criação de legislação municipal que
garanta o uso do ICMS Ecológico nas questões ambientais.
As discussões seguirão nesta ordem:
1 - Revisão da sistemática do funcionamento do ICMS Ecológico
2 - Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA
3 - Sistema de Agrofloresta.
A Presidente deu por encerrada a reunião.
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