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 1 
Ata da Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Municipal do Meio 2 

Ambiente de Pontal do Paraná -  CONSEMMA 3 
 4 
Foi realizada a Reunião Extraordinária do CONSEMMA, no dia nove de dezembro 5 
de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala de reuniões da Prefeitura 6 
Municipal de Pontal do Paraná e online através da plataforma Google Meet. 7 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros:  Jackson Cesar Bassfeld – 8 
Presidente do CONSEMMA (SMMAAP/PMPPR), Flávia Caroline Deable Zacarias 9 
(SMMAAP/PMPPR), Roberto Stelmacki Jr. (ACIAPAR), Francisca Kaminski 10 
(PROVOPAR), Letícia F. Audres (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/PMPPR) 11 
e online:  Iva Maria (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PMPPR), João 12 
(Associação de Moradores de Pontal do Paraná), Juliano Dobis (MAR BRASIL), 13 
Marjorie Ramos (MAR BRASIL), Guilherme Zavataro (SANEPAR) e Jorge Giovanni 14 
(AMCORESPP). O Sr. Jackson iniciou a reunião solicitando a todos os 15 
participantes e convidados a se apresentarem e realizou a apresentação das atas. 16 
O Sr. Jackson questiona aos membros se existe alguma dúvida quanto a ATA da 17 
Reunião passada e os conselheiros presentes negaram. O Sr. Jackson iniciou a 18 
discussão das pautas abordando uma possível alteração na periodicidade das 19 
reuniões do CONSEMMA, explicando que as reuniões mensais podem carecer da 20 
mobilização dos conselheiros. Assim, sugere que as reuniões sejam bimestrais e 21 
havendo assuntos urgentes e essenciais que possa ser feito uma convocação 22 
extraordinária. O Sr. João comenta que o tempo é muito espaçoso e que os temas 23 
relacionados ao meio ambiente não podem ser deixados para depois. O Sr. 24 
Jackson responde que não tem dúvidas quanto as questões de problemas 25 
ambientais, explicando que na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 26 
e Pesca (SMMAAP) ocorrem problemas todos os dias, e que se refere as questões 27 
próprias do CONSEMMA como um problema do território ao todo e reitera a 28 
posição de recursos humanos para a execução das reuniões e salienta que 29 
qualquer conselheiro possui total direito de encaminhar uma solicitação de pauta 30 
extraordinária. O Sr. Juliano comenta que caso exista pautas urgentes, como 31 
impactos ambientais, datas urgentes, os membros possam solicitar reunião 32 
extraordinária. O Sr. João questiona se as reuniões ocorreram no mês par e o Sr. 33 
Jackson responde afirmando que o dia irá continuar o mesmo, última quinta-feira 34 
do mês, porém o espaçamento entre elas será de dois meses, com a primeira 35 
marcada para a última quinta-feira do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 36 
dois. O Sr. Jackson segue para o próximo assunto que trata sobre o triturador de 37 
galhos e passa a palavra para a Sra. Flávia. A Sra. Flávia comenta que a licitação 38 
está marcada para o dia 17 e assim que finalizada, será realizada a ordem de 39 
serviço. A Sra. Flávia comenta que o processo após a licitação não deve demorar, 40 
visto que até então a Prefeitura não irá realizar recesso de final de ano, e ressalta 41 
que pode mandar o link do site da licitação para acesso ao edital. O Sr. Jackson 42 
passa para a terceira pauta, solicitada pelo Sr. João, que trata sobre a limpeza dos 43 
canais. O Sr. João relata que o trator de limpeza dos canais e que o trator 44 
aparentemente está quebrado e que um Canal em Shangri-lá próximo ao posto de 45 
saúde está sujo, e uma localidade próxima ao mercado da pracinha, mercado 46 
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municipal, possui um encanamento de apenas 90 cm e apresente que teria que 47 
abrir a manilha para resolver o problema e questiona o que irá ser realizado quanto 48 
a limpeza dos canais. O Sr. Jackson responde que as questões apresentadas 49 
serão enviadas a Secretaria de Obras, e que gostaria de justificar alguns pontos:  a 50 
aquisição da retroescavadeira foi feita por uma ementa parlamentar da SMMAAP e 51 
o equipamento está operando e a limpeza dos canais continua seguindo um 52 
cronograma. Ainda, responde que será feito um novo convênio com o IAT (Instituto 53 
Água e Terra) para a limpeza dos canais, e após assinado, o município possa 54 
dispor de recursos estaduais para ajudar na questão dos maquinários para a 55 
limpeza dos canais. O Sr. Jackson comenta que a limpeza dos canais não deve ser 56 
apenas uma ação de limpeza mecânica, mas com uma condição especial de 57 
entender os aportes de efluentes brutos, que possuem grande presença de matéria 58 
orgânica, elevando o crescimento da vegetação nos locais. Ainda, o comitê de 59 
bacia hidrográfica do litoral apresenta os programas que estão listados quanto a 60 
limpeza de canais, não apenas do município de pontal, como todos os municípios 61 
presentes na bacia litorânea. O Sr. João comenta o canal extravasor, relatando que 62 
está entupido e cheio de mangue, e comenta que o Sr. Juliano comentou em 63 
reuniões anteriores que o mangue não pertence ao canal e o Sr. Juliano não se 64 
recorda do assunto e gostaria de ver a ATA da reunião e pede para o Sr. Jackson 65 
verificar se o canal é artificial, se for com o objetivo de extravasar a água, a limpeza 66 
pode ser realizada, porém com licença. O Sr. Jackson comenta que a colocação do 67 
Sr. Joao está posta e que os pontos apresentados serão enviados ao Secretário de 68 
Obras e que em anexo a ata da reunião será colocado o cronograma físico-69 
financeiro enviado ao IAT sobre a limpeza dos canais. O Sr. Roberto comenta a 70 
necessidade da colocação do Sr. João constar em ATA, e que deve ser enviada a 71 
secretaria executora e que não compete a execução ao CONSEMMA. O Sr. 72 
Jackson segue para a próxima pauta e passa a palavra para os representantes do 73 
Mar Brasil para apresentação do aplicativo “SIG Rebimar” e agradece aos mesmos 74 
pela disposição de tempo para a apresentação. O Sr. Juliano agradece a 75 
oportunidade de apresentação e passa a palavra para a Sra. Marjorie apresentar o 76 
aplicativo, e a mesma realiza a apresentação. O Sr. Juliano agradece a 77 
apresentação e comenta sobre a “Ciência Cidadã”, onde é o cidadão utilizando o 78 
aplicativo para melhor analise e que é uma ferramenta que pode ser utilizada no 79 
meio público, onde o cidadão pode ajudar na solução do problema. O Sr. Jackson 80 
agradece pela apresentação e questiona sobre o item exportar, se terá uma central 81 
que vai receber os dados e compilá-los. A Sra. Marjorie responde que os dados 82 
serão compilados e será feito uma devolutiva para os usuários. O Sr. Jackson 83 
questiona ao Sr. Juliano se existe material para divulgação e como será feita a 84 
divulgação do aplicativo. O mesmo responde que não serão feitas impressões e 85 
que será feita ampla divulgação nas redes sociais. O Sr. Jackson prossegue a 86 
reunião e passa a palavra ao Sr. Jorge (AMCORESPP) que solicitou uma pauta 87 
sobre a condição de uma empilhadeira. O Sr. Jorge explana a importância do 88 
equipamento que possuem para carregar papelão e demais itens. O Sr. Jackson 89 
comenta que o equipamento é fundamental para as atividades realizadas no 90 
barracão de reciclagem do município e comenta como informação que o município 91 
foi habilitado ao edital “Paraná Mais Cidade”, edital específico da SEDEST, para 92 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Rodovia PR 407 – Km 19 – CEP 83255-000 Fone (41) 3455-9643 E-mail: smmaap@pontaldoparana.pr.gov.br 

Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR 

 

 

uma serie de aquisição de equipamentos. Ainda, o Sr. Jackson comenta que o 93 
chamamento para as associações e catadores de materiais recicláveis está para 94 
ser colocado no portal de transparência e espera que as associações interessadas 95 
apresentem boas propostas e projetos para a gestão de resíduos sólidos 96 
recicláveis no município de Pontal do Paraná. Além disso, o Sr. Jackson comenta 97 
que há certa dificuldade na legalidade do espaço físico em que o barracão se situa, 98 
pois nunca se previu o licenciamento para o local, e que os colaboradores da 99 
SMMAPP entraram com um pedido de LAS (Licenciamento Ambiental Simplificado) 100 
para o IAT, para legalizar o local e oferecer segurança jurídica para a 101 
associação/cooperativa administradora do barracão. O Sr. João questiona se a 102 
empilhadeira foi comparada e o Sr. Jackson responde que o assunto foi pautado 103 
em reuniões anteriores e que as atas estão disponíveis no Portal da Transparência. 104 
A Sra. Flavia comenta que foi declinado e o Sr. Jackson reitera que o assunto está 105 
pautado e explicado nas atas das reuniões anteriores. O Sr. Jackson agradeceu a 106 
presença/participação de todos e deu por encerrada a reunião às 15:30h, e eu 107 
Flávia, lavrei a presente ata que será assinada pelo Presidente e pela Secretária 108 
Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
 115 
_________________________    _____________________________  116 

Jackson Cesar Bassfeld        Flávia Caroline Deable Zacarias             117 
Presidente do CONSEMMA                  Secretária Executiva do CONSEMMA 118 


