
-rv{Éïe elø )\4r-1-'ì^r-Ç¿â d8 esrr./="_¿f.Þ \/v1t<,^,^.;-c+=¿
oV .ttt¿.^s Êrxr^l.,terl^L co psørn h A

4qvbl Lslo,'r,*;, CI{ dt_ -wøry dq-w,ø

9Res¿ òÈ ÁJÌ6

ü tlG^-fi..*fs .t^,pc^r¿t l€- bæ-*^

@,&
%,o*,e}nUA,

lltt ^ ea*¿rr,r^ æ r-trL aac'";-,



I

Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do paraná
- CONSEMMA, realizada no dia quatro de março de dois mil e vinte, às quatorze horas a sala
de reuniöes da Prefeitura Municipalde Pontaldo Paraná. Estiveram presentes os conselheiros
e convidados conforme lista de presença. A Sra Flavia iniciou a reunião informando sobre a
saída do secretário/presidente Fábio e que ainda não foi nomeado um nome secretário, mas
que nos próximos dias deverá haver uma nomeaçäo. A Sra Flavia iniciou a pauta: estudo
sobre contençäo de maré, para Pontal do Sul, a ser realidade pela Fundaçäo de Pesquisas
Florestais do Paraná - FUPEF, no valor total de R$ 130.000,00. O Sr paulo Miró (engenheiro
e secretário de Obras) apresentou os dois professores da UFPR presentes na reunião e
explanou sobre a necessidade desta contratação, para que só após o estudo a prefeitura
possa contratar o projeto, o que evita grandes gastos com uma obra que poderia não
funcionar. O Sr Juliano fez uma sugestäo.aos professores sobre soluçöes baseadas na
natureza. O Professor Eduardo respondeu que serão analisadas todas as possibilidades. A
Sra Marisa explanou que mora naquela região e que está desesperada por ver a cada dia a
maré avançar mais, atingindo sua propriedade. O Sr Guilherme se pronunciou de que não irá
deliberar sobre aprovação de recurso sem consultar a instituição a qual ele representa. O Sr
Paulo Miró disse que recurso pode ser votado em uma próxima reuniäo. O Sr Guilherme
comentou que o valor está bem justo e que é uma instituição capacitada tecnicamente para
realizar o estudo. O Sr Juliano sugeriu que devido a emergência da situação, que a reunião
seja na próxima semana, todos concordaram com a próxima quarta-feira dia 11 de março de
2020. A Sra Flavia falou sobre o andamento dos processos que foram votados no final do ano.
O Sr Juliano sugeriu uma proposta de mudanças para o uso do fundo. A Sra Flavia solicitou
que seja incluso como pauta para próxima reuniäo. O Sr Guilherme comentou que essa
limitação no uso do fundo pode ser um resguardo para o presidente/secretário da pasta
juridicamente. O Sr Jony respondeu que foi um susto o que aconteceu ano passado ao utilizar
quase todo o valor do fundo e que não é a primeira vez que isso acontece. O Sr Emilson
sugeriu que após alguma instituição/entidade apresentar um projeto, que não estejam
presente no momento da votaçäo, para não gerar constrangimento, que em Paranaguá já
funciona desta forma. O Sr Juliano avisou que irá enviar por e-mail sua proposta para
utilizaçäo de recurso do fundo e a Sra Flavia irá enviar a lei do conselho e a proposta da
UFPR. O Sr Jony agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Flávia
lavrei a presente ata que será assinada pelo Vice-Presidente e a Secretária Executiva do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
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Jony Harri Bornmann
Vice-Presidente do CONSEMMA

Flávia Caroline Deable Zacarias
Secretária Executiva do CONSEMMA
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Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná
- CONSEMMA, realizada no dia onze de março de dois mil e vinte, às quatorze horas a sala
de reuniões da Prefeitura Municipalde Pontaldo Paraná. Estiveram presentes os conselheiros
e convidados conforme lista de presença. A Sra Flavia iniciou a reunião apresentando o novo
Presidente, Vitor Santana. O Sr Vitor explicou que está se inteirando agora dos assuntos e
que na próxima reuniäo irá comentar mais. A Sra Flavia falou sobre o andamento dos
processos que foram votados no final do ano, explicando sobre os valores que näo foram
usados (como o da passarela de Pontal do Sul) e os valores que baixaram no momento de
licitar (como do mutirão de castraçöes e da lixeira), com objetivo de explicar que nem sempre
o que é votado vai ser utilizado. Em seguida a Sr Flavia iniciou com a pauta sugerida pela Sr
Juliano sobre regras para uso do fundo. Como primeiro item seria um fundo emergencial,
sugestão 200 mil reais. Sr Jaime informou que emergência geralmente estäo relacionadas
com açöes da Defesa Civil e que o município já possui irm fundo de reserva, o qual compete
a Secretaria de Administração liberar se necessário, que dessa forma não tem porque haver
fundos de emergência nos conselhos municipais. A Sra lva explanou que já está na lei que
säo os conselheiros quem aprovam o uso do fundo, dessa forma não tem porque criar novas
leis. O Sr Ercio comentou que tem que ser feita analise a cada reuniäo, para votar a favor ou

contra. Após as explanaçöes do conselheiro a Sra Flavia sugeriu que votassem se säo a favor
ou contra a implantação de um fundo emergencial, sendo três votos a favor e sete votos
contrários, ficando descartado esse item. A Sra Flavia iniciou o próximo item da pauta, que
seria colocar um limite de valor a ser votado por reuniäo, sugestão 100 mil reais. A Sra Flavia
explicou que essa limitação iria atrapalhar muito o andamento das atividades e já puxando o
próximo item proposto, que seria: as propostas e objetos a serem votados devem ser enviados
previamente ao dia da reunião, para que os conselheiros tenham tempo de analisar com calma
e fazer suas considerações. A Sra Flavia explicou que com esse envio prévio, já resolveria a

situação, pois os conselheiros têm a liberdade para votar a favor ou contra. O Sr Juliano
explanou que é fundamental que se estabeleça prazos para envio das propostas. Todos
acordaram que será o prazo de 15 dias antes da reunião para a secretária do conselho enviar
a proposta, e após receber, os conselheiros terão 1O dias para responder caso haja algum
questionamento. A Sra Flavia iniciou a próxima pauta: aprovaçäo de recurso para contrataçäo
de um estudo sobre contenção de maré, para Pontal do Sul, a ser realidade pela Fundaçäo
de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF, no valor total de R$ 130.000,00. Após
esclarecimentos sobre a proposta foi realizada a votaçäo, sendo nove votos a favor e uma

abstenção (pelo representante da UFPR, por ser vinculado à instituiçäo a ser contratada). A
Sra Marcia solicitou um espaço para explanar sua opinião, que se sente decepcionada com o

várias coisas que já foram votadas, já foram discutidas e até hoje näo

delas seria a semana do meio ambiente, o qual ela presenciou em
conselho, pois existem

I

aconteceram, algumab
Paranaguá e que gostaria que acontecesse aqui, o plano de manejo dos parques e a coleta

seletiva. O Sr Emilson pediu que se mantenha para as próximas reuniöes o que foi sugerido

na última reunião, de qué após alguma instituição/entidade apresentar um projeto, que não

estejam presente no momento da votaçäo, para näo gerar constrangimento. O Sr Juliano

solicitou que se discutisse sobre o caso do descarte de iogurte em área irregular, e para que

a ACIAPAR verifique e oriente junto aos seus associados sobre a ilegalidade de tal ato. O Sr

Ercio respondeu que se souber quem foi, que vai atrás para conversar, independente se for

associado ou não. A Sra Marcia comentou que devem pegar amarca do iogurte e entrar em

contato com a empresa, pois eles devem saber para quem venderam na região e quem pode

ter feito isso. O Sr Jaime explicou que os fiscais do município já abriram um processo e estäo

tentando resolver o caso. A Sra lva pediu para que a Sra Flavia comentasse sobre o mutiräo

de castraçöes. A Sra Flavia contou como aconteceu o evento, no qu I dos 600 ani
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Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná
- CONSEMMA, realizada no dia dezenove de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e
trinta minutos, na sala de reuniöes da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná e online
através da plataforma Google Meet. Estiveram presentes os conselheiros: Jaime Cousseau,
Roberto Stelmacki, Luiz Krezinski, Vitor Santana, Flavia Deable e online: Juliano Dobis, lva
Ronahak, João Rempel, Jony Harri e Guilherme Zavataro. A Sra Flavia iniciou a reunião
conversando sobre a situaçäo que estamos enfrentando, em relação ao COVID-19,
apresentou os conselheiros presentes na sala de reuniões e os conselheiros online. Dando
início a reuniäo, com a pauta sobre aprovação de recurso, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta
e três mil e quinhentos reais), para levantamentos topográficos dos canais. Conforme
acordado nas ultimas reuniöes, toda a documentação que se refere a este assunto foi enviada
previamente aos conselheiros. O Sr Joáofez algumas perguntas sobre quais seriam os canais
a serem limpos, o Sr Vitor respondeu que säo os canais do DNOS, pois são canais estaduais
e por isso o Estado irá repassar este recurso. O Sr João perguntou sobre o canal em Pontal
do Sul, que fica próximo ao conjunto Bela e Justa, o Sr Vitor respondeu que lá ainda esta
sendo estudado qual a melhor abordagem, uma vez que a região sofre com o influência da
maré e é próximo ao mangue. O Sr Juliano explicou que em relaçäo a espécies de árvores e
mangue, será o processo de licenciamento ambiental que irá dizer se pode ou náo realizar
intervenção naárea, que se for poucas árvores ou mangue näo täo significativo para a regiäo
o órgäo licenciador poderá autorizar. A Sra Flavia explanou sobre a importância deste estudo
e que mais dúvidas especificas sobre a limpeza de canais podem ser feitas diretamente na
secretaria de obras. Foi realizada a votaçäo, o Sr Juliano se absteve e os demais votaram a
favor. A próxima pauta seria aprovação de recurso para continuaçäo das açöes do projeto
Amigo Bicho, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a Sra Flavia explicou os valores
do contrato e que o recurso seria da própria prefeitura, mas que devido a situaçäo do COVID-
19 a prefeitura precisou cortar gastos, pois a arrecadação diminuiu muito e precisam ser
mantidos os serviços essencial que são: saúde, educação e infraestrutura básica e este valor
será para manter pelos próximos meses. O contrato também havia sido enviado previamente
por e-mail. Após as explicaçöes foi realizada a votação e todos votaram a favor. O Sr Vitor
agradeceu a presença/participaçäo de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Flávia lavrei
a presqnte ata que será assinada pelo Presidente e a Secretária Executiva do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

Vitor Hugo Aparecido Santana
Presidente do CONSEMMA

Flávia Caroline Deable Zacarias
Secretária Executiva do CONSEMMA


