








Procedimento Administrativo nº 0103.21.001217-7
GAEMA - REGIONAL LITORAL
Representante: Ministério Público do Estado do Paraná 

Avoco os autos para
DELIBERAÇÃO

Trata-se  de  Procedimento  Administrativo  instaurado  para  acompanhar  a

regularizaça�o da coleta, tratamento, transporte e destinaça�o de resí�duos so� lidos nos municí�pios do

litoral do Parana� .

Por brevidade, reporto-me ao relato� rio exposto na deliberaça�o exarada aos 19

de janeiro, ocasia�o em que se determinou:

i. A expediça�o de ofí�cio a&  CIETEC, a fim de que,  no prazo de 15 (quinze)

dias,  apresentasse:  o  levantamento  financeiro  sobre  a  viabilidade  de  instalaça�o  de  ca.meras  para

monitoramento do tra� fego de caminho� es; o resultado da ana� lise, junto aos Municí�pios, a respeito da

viabilidade de na�o operaça�o aos domingos; o resultado da ana� lise, junto aos Municí�pios, a respeito da

possibilidade de ajuste  do hora� rio  de  operaça�o,  a  fim de minimizar os impactos  a&  comunidade;  o

resultado da ana� lise, junto aos Municí�pios, a respeito das vias alternativas de tra� fego;

ii. A reiteraça�o dos ofí�cios nº 1149/21, nº 1184/21 e nº 1181/21;

iii. O registro de “Dilige.ncia Prejudicada” nos ofí�cios que constassem como

pendentes no sistema e na�o foram objeto da reiteraça�o determinada no item acima;

iv. A alteraça�o de agendamento da audie.ncia pu� blica outrora pautada para

o dia 08 de fevereiro de 2022, com sua redesignaça�o para o dia 17 de fevereiro de 2022, com o convite

aos Poderes Executivo e Legislativo dos Municí�pios do Litoral, a Assembleia Legislativa do Estado do

Parana� ,  a  SEDEST,  o  COLIT,  o  IAT,  as  Secretarias  e  Conselhos  Municipais  de  Meio  Ambiente  dos

Municí�pios do Litoral, o ICMBio, a UFPR, a OJC, a Mater Natura, a SPVS, o Comite.  da Bacia Hidrogra� fica

Litora.nea, os Promotores de Justiça com atribuiça�o na proteça�o do meio ambiente das Comarcas do

Litoral, o Centro de Apoio Operacional a& s Promotorias de Justiça de Proteça�o ao Meio Ambiente do

Ministe�rio Pu� blico do Estado do Parana� , bem como a Escola Superior do MPPR, em correça�o ao ofí�cio

nº 1204/2021 outrora enviado;

v. Considerando a ause.ncia de resposta do Instituto Superior do Litoral do

Parana�  – ISULPAR sobre a disponibilidade de espaço para a realizaça�o da audie.ncia pu� blica, que fosse

oficiado o Municí�pio de Paranagua� , a fim de verificar se algum espaço municipal – tal como o Teatro

Municipal  –  possui  anfiteatro  com  viabilidade  de  disponibilizaça�o  para  a  realizaça�o  da  audie.ncia

pu� blica pautada, esclarecendo-se que o ato consistira�  na apresentaça�o formal, pelo IAT e pela SEDEST,
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a respeito do resultado da vistoria realizada e da proposta de plano dos o� rga�os para a regularizaça�o da

situaça�o dos resí�duos so� lidos no litoral do Parana� .

Em cumprimento, foram remetidos os ofí�cios nº nº 021/22 (CIETEC), 022/22

(Preside.ncia  IAT),  023/22  (Chefia/ERLIT),  024/22  (SEMA  Matinhos),  025/22  (Convite  Audie.ncia

Pu� blica), 026/22 (Municí�pio de Paranagua� ), 027/22 (DTI e ASCOM).

Sobreveio  a  resposta  do  ofí�cio  nº  026/2022  do  Gabinete  de  Paranagua� ,

informando-se que o teatro municipal de Paranagua�  esta�  disponí�vel para a realizaça�o da audie.ncia

pu� blica, bastando, para tanto, a reserva com a Secretaria de Cultura e Turismo.

A  Comunicaça�o  e  o  Departamento  de  Tecnologia  a&  Informaça�o  do  MPPR

contataram o GAEMA para esclarecimentos a respeito da dilige.ncia constante do ofí�cio nº 027/2022.

O  ofí�cio  nº  022/2022  tambe�m  foi  respondido,  sendo  disponibilizada  a

integralidade do protocolo nº 13.911.465-5 relativo a&  Licença Ambiental Pre�via para ampliaça�o do

Aterro Sanita� rio JM Tratamento de Resí�duos Ltda., no municí�pio de Paranagua� .

A Chefia do Escrito� rio Regional do IAT apresentara, em resposta ao ofí�cio nº

023/2022, os espelhos dos Autos de Infraço� es registrados no Sistema de Licenciamento e Fiscalizaça�o

Ambiental – SIA, referente a&  incorreta/irregular/ilegal destinaça�o de resí�duos so� lidos nos municí�pios

litora.neos.

Realizou-se a reunia�o pautada para o dia 27 de janeiro de 2022, consoante a

memo� ria de reunia�o jungida ao feito. 

Como provide.ncias da solenidade: 

(a)  estipulou-se  para o dia  07 de fevereiro  de 2022,  10h00min,  a  pro� xima

reunia�o  te�cnica,  na  qual  o  CAOP apresentaria  as  consideraço� es  diante  do relato� rio  conclusivo que

deveria ser entregue na seque.ncia da reunia�o, pelo IAT/SEDEST; 

(b)  ajustou-se  a  prorrogaça�o  da  data  da  reunia�o  pu� blica  para  o  dia  08  de

março  de  2022,  14h00min,  ante  as  restriço� es  sanita� rias  e  os  tra.mites  internos  necessa� rios  no

IAT/SEDEST.

2

Grupo de Atuaça� o Especializada em Meio Ambiente, Habitaça�o e Urbanismo (Gaema) - Regional Litoral
E-mail: gaema.paranagua@mppr.mp.br / Telefone: (41) 3424-0566



Contudo,  de  modo  contra� rio  ao  pactuado,  na�o  houve  a  apresentaça�o  do

relato� rio conclusivo do IAT/SEDEST, o que de pronto inviabilizou a realizaça�o da reunia�o do dia 07 de

fevereiro de 2022, ja�  que na� o haveria tempo suficiente para a ana� lise,  pelo CAOP, do levantamento

realizado quanto a& s alternativas locacionais.

Igualmente na�o se revelou oportuno pautar a nova data para a reunia�o pu� blica,

sob pena de agendamentos ino� cuos pelas dilige.ncias que devem preceder a realizaça�o do ato.

Deste modo, mais recentemente, aos 02 de fevereiro, determinou-se:

(1) a remessa de co� pia da Memo� ria de Reunia�o do dia 27 de janeiro de

2022 aos participantes, a fim de cientifica� -los do cancelamento da reunia�o outrora pautada para o dia

07 de fevereiro, pela falta de tempo ha�bil de ana� lise da documentaça�o, pela equipe do CAOP;

(2) o cancelamento da audie.ncia pu� blica pautada para 17 de fevereiro de

2022,  corrigindo-se  o  ofí�cio  outrora  remetido  por  corresponde.ncia  eletro. nica  aos  interessados,

comunicando-se que: a  medida leva em consideraça�o o aumento expressivo de casos confirmados e

ativos de Covid-19, registrados pela Secretaria de Estado da Sau� de do Parana� , a concomitante epidemia

de Influenza (H3N2), a recente ediça�o do Decreto Judicia� rio 30/2022, e o parecer te�cnico 021/2022 da

Divisa�o  de  Assiste.ncia  e  Sau� de  Ocupacional  da  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos

Administrativos  (Diasso/SubAdm),  que  alerta  para  os  ní�veis  ascendentes  de  contaminaça�o  e  da

projeça�o de seu recrudescimento;

(3) a expediça�o de ofí�cio a&  Chefia do Escrito� rio Regional do Litoral do IAT, a

fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias,  apresente co� pia de todos os Autos de Infraça�o Ambiental

relacionados no levantamento apresentado no ofí�cio nº 051/2022-ERLIT/GERLIT;

(4) o contato telefo. nico com a CIETEC para que confirmasse o recebimento

do ofí�cio nº 21/2022, remetido por corresponde.ncia eletro. nica (diante do tempo decorrido desde o

envio, sem confirmaça�o).

Em atença�o aos itens “1” e “2” foram enviadas as corresponde.ncias eletro. nicas

de cancelamento da reunia�o do dia 07 de fevereiro e da audie.ncia pu� blica do dia 17 de fevereiro. 

Ademais, foi confeccionado o ofí�cio nº 67/2022 (item “3”) e a Coordenadoria

Administrativa da Cietec foi acionada para a devida confirmaça�o do ofí�cio nº 21/2022 (item “4”).
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Aos 09 de fevereiro,  sobreveio a resposta da Cietec, raza�o pela qual  avoco os

autos para determinar o envio das informaço� es apresentadas ao procurador da Comunidade Toca do

Coelho e aos municí�pios, a fim de que tomem conhecimento do conteu� do. 

Friso que na�o e�  necessa� ria a fixaça�o de prazo de resposta, visto que se trata de

mera comunicaça�o, a ser considerada cumprida com o envio da corresponde.ncia eletro. nica.

Ale�m disso, considerando a ause.ncia de apresentaça�o do relato� rio pelo IAT e

SEDEST, determino que sejam oficiados os referidos o� rga�os, com co� pia da memo� ria de reunia�o do dia

27  de  fevereiro,  a  fim  de  que  apresentem,  no  prazo  impreterí�vel  de  05  (cinco)  dias,  o  relato� rio

conclusivo  com  o  qual  se  comprometeram,  de  modo  a  assegurar  as  provide.ncias  que  se  revelem

necessa� rias e ante a urge.ncia da ana� lise, pelo Ministe�rio Pu� blico, do levantamento realizado.

Por fim, junte-se ao feito a Memo� ria da Reunia�o realizada com os Professores

Fernando Armani e Ce�sar Silva, aos 09 de fevereiro, eis que envolve o objeto da rotina finalí�stica em

mesa, disponibilizando-se co� pia dela aos participantes, por corresponde.ncia eletro. nica.

Anotaço� es necessa� rias no sistema PRO-MP, nos termos do Ato Conjunto PGJ e

CGMP nº 02/2010.

Antonina/PR, datada e assinada eletronicamente.

DALVA MARIN MEDEIROS
Promotora de Justiça
Coordenadora do GAEMA Regional Litoral
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