Principais atividades em 2021 no Plano Setorial de Governança Ambiental
DESCRIÇÃO: Acompanhamento da Governança Ambiental exercida pelos órgãos
públicos do Estado do Paraná e dos seus municípios no âmbito do Poder Executivo,
assim como a realização de estudos e a adoção de um conjunto de medidas para o seu
avanço e melhoria.
PERÍODO: janeiro a dezembro
RESULTADOS: - O CAOPMAHU emitiu recomendação administrativa, em conjunto com
o núcleo regional de Curitiba do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente,
Habitação e Urbanismo (Gaema) e a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio
Ambiente de Curitiba, para que o Instituto Água e Terra inclua, nos termos de referência
dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/Rima) de
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação
significativa do meio ambiente, uma matriz de impactos e danos climáticos com a análise
da potencial emissão de gases de efeito estufa.
- Participação do MPPR (representado pela equipe do CAOPMAHU e do Promotor de
Justiça Alexandre Gaio), nas reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA
com objetivo de revisar a Resolução CEMA 88/2013 – que tratava das hipóteses de
licenciamento ambiental pelos municípios, que redundou na atualização da normativa e
emissão da Resolução CEMA 110/2021.- Elaboração de nota técnica e expedição de
recomendação administrativa sobre condições da qualidade do ar e poluição atmosférica
no estado. Os documentos foram dirigidos ao presidente do Instituto Água e Terra (IAT) e
ao secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e têm como objetivo
principal saber do cumprimento, pelo Estado, de resolução de 2018 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) relacionada a essa pauta – que determina que os entes
federativos tinham até novembro de 2021 para apresentar e publicar um Plano de
Controle de Emissões Atmosféricas. A recomendação administrativa foi produzida pelo
Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema
Regional Curitiba), com a participação do CAOPMAHU e da Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba.
- Realização de debate sobre os desafios envolvidos na estruturação dos órgãos
ambientais municipais e a efetiva participação da população nas deliberações
relacionadas ao meio ambiente, em encontro virtual promovido pelo CAOPMAHU e a
Escola Superior do MPPR. O evento contou com a participação do advogado e professor
de Direito Ambiental Celso Alves de Araújo, especialista na área e que ocupa o cargo de
secretário municipal de Meio Ambiente de Guarapuava.

