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representante no conselho de Meio Ambiente. Os conselheiros informaram que
para alterar a composição de membros do conselho é preciso alterar a Lei
091/98 e que para alteração ou inclusão de membros o mais correto é realizar
a Conferencia Municipal de Meio Ambiente. Como o município nunca teve uma
Conferencia ficou acordado que o conselho iria estudar a melhor data para a
realização da mesma. O Sr Evair pediu que na próxima reuniäo seja discutido a
recomendação do Ministério Publico que proíbe a ligação de água e luz em
áreas irregulares. Sr Evair disse que essa recomendaçäo complica o trabalho
da secretaria e que o conselho poderia sugerir uma alternativa ao Ministério
Publico. O Sr Evair também pediu que esteja em pauta na próxima reuniäo a
Semana do Meio Ambiente. O Sr Henrique entregou um oficio com pedido de
recursos para cobeftura do espaço onde o projeto "Compostagem" é realizado.
o sr Evair disse que precisa do orçamento para avaliar o pedido. os
conselheiros pediram para a Sra Tami apresentar na próxima reunião o
conteúdo do curso PNC (Programa Nacional de Capacitação de Gestores
Municipais sobre Políticas Publicas de Meio Ambiente). Nada mais tendo a
tratar o Sr. vair deu por encerrada a presente reuniäo da qual rami
Albuquerque Ballabio lavrei a presente Ata, que após aprovada, será assinada
por todos os presentes
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Ata da vigésima sexta reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de
Pontal do Paraná realizada no vigésimo oitavo dia do mês de abrildo ano de dois mil e
onze.

Estavam presentes na reunião Marcelo Ribeiro (Diretor Geral de Recursos Naturais),
lzair Marcelino da veiga (Secretário Municipal de Recursos Naturais), Genes ïavares
(Associaçäo Peseadores - CPPAMPR), Jackson J. Cunha (ANCORESp), Edilson D.spréa (Ass. Marinas e rates de pFR), yana Kossemba (secretaria de
Desenvolvimento - Departamento de Turismo e Cultura), Rubens Marcelino da Veiga
(Vice-prefeito de PPR, gabinete da Prefeitura), Jony Harri Bornmann (Rotary club) ,Henrique Callori Kefalas (MARlS, Empresa Junior oceanografia), Carolina de Andrade
Mello (Ass. Mar Brasir), Marcero Lamour (cEM/uFpR), José chaves Honorato
(Assembleia Legislativa).

O Secretario de Recursos Naturais lzair Marcelino da Veiga deu inicio a reunião
relatando os problemas geraclos pela ordem judicial do Ministério público que proíbe a
ligaçäo ou religação de iigua e luz nos terrenos irregulares do município. Em seguida
apresenta o documento com as ações previstas para o Programa de proteçäo ao Meio
Ambiente do Plano Plurianual 2O1ol2o13 da Prefeitura de pontal do paraná,
salientando que ôs conselheiros devem eleger quais ações devem ser consideradas
como prioritárias pela Prefeitura. Carolina realiza a leitura da Ata do trigésimo primeiro
dia do mês de março de dois rnil e onze, que é aprovada por todos os conselheiros
presentes, relembrando as demais pautas a serem tratadas no presente encontro.
Marcelo Larnour sugere que se faça um dossiê da situaçäo municipal, contendo o
número de famílias que se encontram em situação irregular, apresentando os conflitos
gerados pela ordem judicial e a necessidade de garantir o abastecimento de água e
luz cla população. Mancelo Ribeiro ficou responsável por elaborar a documentação
necessária en'ì pärceria com setor jurídico do município, evidenciando que não há
intenção de gerar novas invasões. O documento deve ser entregue em mãos a juíza
do MP em audiência agendada com em nome do Conselho de Meio Ambiente.
Marcelo Ribeiro, Vergínia M. Pedroso, Vinicius Eppinger, Marcelo Lamour e José C.
Honorato foram escolhidos para participar da audiência representando este Conselho.
O resultado desta investida deve ser comunicado aos demais conselheiros na próxima
reunião para que se tomem as demais medidas cabíveis. Rubens Marcelino da Veiga
relata aos presentes que o Conselho do Litoral esta reavaliando o plano Diretor de
Pontal do Paraná, e que Marcos Ziliotto, Secretário Executivo do Colit, foi convidado a
participar do próximo encontro para apresentar e discutir a atual situação do plano
junto aos mernhros do CONSËMA. Posteriormente a discussäo da relevância de cada
uma das açöes apresentadas no Plano Plurianual os conselheiräs elegeram a
construçäo de um programa de Educação Ambiental Municipal, que contemple-a
instalação de lixeiras pära resíducs sélidos, a confecçåo de placas e painéis
institucionais e de materiai para divulgaçäo de educaçåo ambiental como prioridade
para a Gestão Ambiental. Salientando que toda e qualquer açäo estabelecida pelo
programa deve ser diseutida e aprovacia no ârnbito do Conselho. Além destas, a
realização de concurso público para contratação na área de fiscalização e
planejamento ambiental é ernergencial, visto que a Secretária de Recursos Naturais
não conta com pessoal sufieiente para realizar o planejamento e a execução das
ações relacionadas de forma eficiente. A compra de urn aparelho GpS também deve
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ser contemplada. Quanto ao Programa de Apoio a Agricultura e Pesca, o

desenvolvimento de projetos voltados ao incremento da produção orgânica e mâior

agregaçäo de valores aos produtos rurais e atividade pesqueira e a construção do

mercado de peixe de lpanema e Pontal do Sul foram eleitas como ações prioritárias.

Os conselheiros ressaltam a necessidade urgente da construção de um Plano de Meio

Ambiente para o município que contemple os programas de Educação Ambiental e as

demais açöes relacionadas a preservação ambiental e o bem estar da população de

forma integrada e realista as necessidades locais de cada região de Pontal do Paraná.

Em seguida Jackson apresenta a situação da Associaçäo de Grajaú, responsável pela

coleta seletiva em parte do município. Henrique apresenta ao conselho uma proposta

de ação para o tratamento dos resíduos sélidos do município e sugere um projeto

piloto em Pontal do Sul, os conselheiros apontam que tal proposta pode ser inserida

no Programa de Apoio e incentivo a AEricultura e Pesca no município, já que esta

relacionado a açäo eleita como prioritária para esta temática. Os conselheiros

destacaram as pautaì que devem ser abordadas no próximo encontro do Conselho,

entre elas, a apresentação dos documentos de renovação ou substituição de

representantes das instituições que ainda näo se manifestaram oficialmente, a

apresentação do Programa Nacional de Capacitaçäo de Gestores Municipais sobre

Politicas Públicas para o Meio Ambienie pela Sra. Tami, a apresentação da

experiência vivida na primeira etapa do Projeto de Gerenciamento lntegrado de

Unidades de Conservaçäo, na qual pariicipou como representante deste Conselho o

Sr. Vinicius Ëppinger e, as discussões pertinentes a programaçäo da Semana do Meio

Ambiente do município. Nada mais tendo a tratar o Sr. lzair convocou o próximo

encontro ordinário do Conselho para o vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil

e onze e deu por encerrada a presente reuniäo da qual eu Carolina de Andrade Mello

lavrei a presente Ata, que após aprovada, será assinada por todos os presentes.
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Ata da vigésima sétima reuniäo ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de
Pontal do Paraná realizada no vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e
onze. Estavam presentes na reunião lzair Marcelino da Veiga (Secretário Municipal de
Recursos Naturais), Jackson J. Cunha (Ass. de Coletores Ecossistemas), Edilson D.
spréa (Ass. Marinas e lates de PPR), Yana Kossemba (secetaria de
Desenvolvimento - Departamento de Turismo e Cultura), Rubens Marcelino da Veiga
(Vice-prefeito de PPR, gabinete da Prefeitura), Jony Harri Bornmann (Rofary Cfub) ,

Luiz Gustavo Deneka (MARIS, Empresa Junior Oceanografia), Tami Albuquerque
Ballabio e Gisele Costa Frido (Ass. Mar Brasil), Marcelo Lamour (CEM/UFPR), Willian
Carli (comunidade), Gisele Trayczyk (UFPR -litoral), Eduardo Quethante (Ass. de
Bodyboard de lpanema), Paulo Luciano Silva (Emater) e Marcelo Rocha da Silva
(Vigilância Sanitária). O Secretario de Recursos Naturais lzair Marcelino da Veiga deu
inicio a reunião solicitando a leitura da Ata da vigésima sexta reunião realízada
vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e onze. Tami realizou a leitura
da ata que foi aprovada por todos os conselheiros. Em seguida o ÿ. lzair prestou
conta do recurso disponível no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Atualmente o
fundo tem trinta e sete mil quinhentos e vinte três reais e setenta e dois centavos.
Posteriormente o Sr. lzair relatou que se reuniu com o Ministério Púþlico para discutír
os problemas gerados pela ordem judicial que proíbe a ligaçäo ou religação de água e
luz nos terrenos irregulares do município. Nessa reunião foi esclarecido que podem
ser autorizados os pedidos em áreas consolidadas, mas não em áreas de invasão. A
Diretora do Departamento de Turismo e, Cultura Francisca Kamlnski apresentou o
cronograma da Semana de Meio Anrbiente. Logo após, Luiz Gustavo da Maris
apresentou um orçamento de dois mil reais para o telhado do projeto "Compostagem".
O pedido foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. O Sr. lzair lembrou que são
necessários três orçamentos para o recurso poder ser liberado. Luiz Gustavo ficou
encarregado de trazer os orçamentos na próxima reunião. lntegrantes da Associaçâo
de Body Board de lpanema solicitaram ao conselho a utilização dos postes de madeira
doados pela Copel. A associação de Body Board quer continuar o trabalho de
proteçäo à restinga no balneário de lpanema. Os postes que estavam disponíveis
eram para qFrem usados na proteção da restinga do Balneario de Pontal do Sul, mas
como estavam abandonados e sem utilidade os conselheiros decidiram por
unanimidade destinar os postes para lpanema. O Sr. lzair também se comprorneteu a
fornecer placas informativas de proteçäo a restinga. Tami sugere que seja criada uma
câmara técnica para tratar da proteçäo da restinga de Pontal do Sul. Jony Harri
Bornmann Marcelo Lamour Willian Carli Paulo Luciano Silva, Tami Albuquerque
Ballabio e Gisele Costa Frido assumiram participar dessa câmara técnica. Jackson
relatou ao conselho que estava com problemas com o caminhäo de coleta de material
reciclado. Disse que o caminhão näo apareceu todos os dias o que prejudicou o
trabalho dos coletores. Para resolver esse assunto o Sr lzair se comprometeu a
marcar uma reuniäo com os funcionários da Secretaria de Obras que são os
responsáveis pelo itinerário dos caminhöes. Jackson se propôs a trazer na próxima
reunião três orçamentos para adesivar os caminhöes da reciclagem, assim os
caminhöes serão mais conhecidos pela população. Tambérn estavam presentes na
reuníão representantes da empresa Ana Cecllia Vieira do estado de Santa Catarina.
Essa empresa processa resíduo de pescado e estavam interessados em coletar

@

material no município. Para saber a viabilidade dessa coleta, precisavam de dados
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48 confiäVeis de resíduos da pesca. Paulo Paulo Luciano Silva ficou encarregado de49 ajudar a empresa na aquisição dos dados. Nada mais tendo a tratar o ér. Þair50 Gonvocou o próx¡mo encontro ordinário do Conselho para o trigésimo dia do mês de51' junho de dois mil e onze e deu por encerrada a presente reunião da qual eu Tami52 Albuquerque Ballabio lavrei a presente Ata, que após aprovada, será assinada por53 todos os presentes.
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Ata da vigésima oitava reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Pontal do Paraná
No trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e onze reuniram-se na sede da Secretária
Municipal de Recursos Naturais os seguintes membros do Conselho Municipal de Meio
Ambiente: lzair Marcelino da Veiga (Presidente), Genes Tavares, Rubens Marcelino da Veigq
Jony Hani Bornmann, Carolina de Andrade Mello, Marcelo R. da Silva."Tambéni participara da

reunião Marcelo Ribeiro (Diretor Geral de Recursos Naturais), Yana Kossemba (Dep. de

Turismo e Cultura), Henrique C. Kefalas e Luiz G. Deneka (MARIS, Empresa Junior
Oceanografia), lvanildo R Nascimento (Sec. de Saúde), Gisele Costa Fredo (Ass. MarBrasil),
Gisele Tnyczyk, Guilherme Rodrigues, Bruno Muller, Eduardo Quelhante (UFPR e ABBI),
José Ademar Kowalski e Sebastião (AMASUL). Os conselheiros José C. Honorato, Waldir J.

Porfirio e Marcelo Lamour justificaram a ausência. O Secretario de Recursos Naturais lzatr
Marcelino da Veiga deu inicio a reunião com a prestação de contas do Fundo Municipal de
Meio Ambiente, que até a presente data tem saldo positivo no valor de quarenta e'três mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos. Posteriormente, Carolina realizou a
leitura da Ata da última reunião, que foi aprovada por todos os presentes, e apresentou a pauta
do dia. Os Srs. lza'tr e Marcelo relataram as dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Recursos
Naturais devido a falta de veículo disponível parù a fiscalização, reduzido quadro de
funcionáriosÞ ausência de diretrizes mais concretas para as ações da secretilria. Após discussões
referentes aos problemas do conselho e da secretaria, e a fim de melhor auxiliar a gestão

ambiental do município, os conselheiros decidiram criar um grupo de trabalho especifico para
levantar demandas e inconsistências e formular propostas de ação. A ABBI apresentou o
documento de comprovação da doação dos postes de eucalipto para proteção da restinga do
Balneário Ipanema e levou ao conselho um pedido recurso financeiro para construção de placas
informativas para auxiliar no seu trabalho de educação ambiental. Os conselheiros decidiram
que os interessados devem se reunir ao grupo de trabalho da restinga e, após discussão prévi4
apresentar os orçamentos das placas e demais planos de trabalho resolvidos. Sr. Rubens,
apresentou a documentação de parceria entre a empresa Ana Cecilia Vieira e a prefeitura
municipal para o projeto de coleta do resíduo de pescado no município. As demais demandas
necessárias para açäo da empresa ficaram sob responsabilidade dos representantes da
Associação de Pescadores e da Colônia de Pesca 25. Srs. Izair e Rubens contaram aos

conselheiros sobre as ações e resultados obtidos na Semana de Meio Ambiente. Par:a evitar a
espera desnecessári4 os conselheiros autonzaram que o Sr. Izair, decida sobre a utilização do
recurso financeiro do Fundo do Meio Ambiente pela empresa Mariq para a construção do
telhado no espaço do Projeto Criando Terra, deste que os interessados apresentem os três
orçamentos necessários e, que este não ultrapasse o valor de dois mil reais. Os conselheiros
levantaram duvidas sobre a existência de critérios para utilização do recurso destinado pela
Sanepar pata o Fundo. Esta questão deve ser tratada na próxima reunião. Da mesma forma, a
falta de quórum necessário para tomada de decisões referente a eleição dos membros da
diretoria executiva as discussões referentes a representatividade dos conselheiros, as

necessidade de adequação do RI e da realizaçãio da Conferencia Municipal do Meio Ambiente
devem ser colocadas como pautas da próxima reunião, depois de previamente discutidas pelo
grupo de organizaçáo e estruturação. Nada mais tendo a tratar o Sr. Izair convocou o próximo
encontro do Conselho para o vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e onze e deu por
encerrada a presente reunião da qual eu Carolina de Andrade Mello lavrei a presente Ata, que
após aprovada, será todos os presentes.
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Ata da trigésima reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Pontal do Paraná. No

vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e onze reuniram-se na sede da

Secretiíria Municipal de Recursos Naturais os seguintes membros do Conselho Municipal de

Meio Ambiente: Izair Marcelino da Veiga, Jony Harri Bornmann. Também partioiparam da

reunião Marcelo Ribeiro (Diretor Geral de Recursos Naturais), Gisele Costa Fredo (Associação

MarBrasil) e Elisângela Rocha (Secretaria de Educação). Carolina Mello justificou sua

ausência. Izair Marcelino da Veiga deu inicio à reunião entregando a Gisele Fredo, que estava

representando Carolina Mello, os seguintes documentos: Consulta Consolidada do Veículo,

referente ao IPVA, licenciamento e DPVAT do caminhão da coleta seletiva; Relação de

Despesas da Secretaria Municipal de Recursos Naturais (SMRN), referente ao ano de 2011;

Extrato da Conta Corrente referente ao Fundo do CONSEMA; Cópia da LDO 2012 (Lei de

Diretrizes Orçamentárias) para elaboração de Lei Orçamentrária 2012, juntamente com LDO

2011 do programa Proteção ao Meio Ambiente. Em relação ao último, Izair explicou que

durante a Audiência Pública realizada pela prefeitura no dia 25 de agosto do presente ano,

recebeu os documentos referentes à LDO, e que outras duas Audiências Públicas já estão

marcadas para os dias,cinco e doze de setembro deste ano, sendo a primeira para apresentação

das secret¿rias e a seginda para aprovação dos orçamentos apresentados pelas mesmas. Assim,

estes documentos apresentam uma projeção da LDO 2012, baseada na LDO 201I. lzaft e

Marcelo explicam que os pontos apresentados nos documentos foram pensados para o

orçamento da Secretaria e não para o orçamento do CONSEMA. Ambos discutem se não há

confusão nas informações; Marcelo acredita que isso deve ser feito somente pela SMRN elzair
afirma que o mesmo deve ser feito t¿mbém pelo CONSEMA, ou seja, que um orçamento para o

uso do dinheiro do fundo deve ser apresentado na audiência pública do dia doze de setembro

próximo. Também explica a necessidade do preenchimento de um documento para entrega

nessa audiência pública. Assim, os presentes discutem quais pontos apresentados säo

responsabilidades do CONSEMA e/ou da SMRN. Jony faz a leitura dos quinze itens

relacionados, dos quais se conclui que apenas seis devem fazer parte do orçamento do

CONSEMA. Durante a discussão, surge a questão da colocação de passarelas sobre a resting4

mas Marcelo diz que o CONSEMA deve fazer um projeto, que conste estacionamento e

quiosques com banheiros (segundo Izair, a falta de banheiros públicos nos balneiários é um

problema) e que este seja apresentado para os comerciantes de Pontal do Paraná. Jony

complementa com a possibilidade de também apresentar um projeto para as empresas, como a

Techint, que estão vindo se instalar no município. Gisele comenta que não concorda sobre a

questäo dos estacionamentos levant¿da por Marcelo, visto que este pensou em criá-lo sobre

parte da restinga (3m). Gisele alega que a inea de restinga é mais preservada em Pontal do Sul e

que esta varia de acordo com o balneário, além da questão das liberações e da contradição do

CONSEMA em pensar em invadir a restinga para criação de estacionamentos. Apés as

discussões, chega-se ao consenso de que a colocação destas passarelas não é viável para o fundo

do CONSEMA, que este não deve entrar na LDO 2012, mas devemos pensar na criação de tal

projeto. Gisele, que faz parte do comitê de trabalho da Restinga de Pontal do Paraná, comenta

que isso já foi discutido no grupo e que nas próximas reuniões levará a demanda para o grupo.

Nesse momento, lzair entregaaos presentes os orçamentos para colocação das placas na restinga

trazidos por Gisele Tmyczyk na última reunião. Marcelo se responsabilizaa negociar o valor

para 50 placas com a NG Comunicação Visual e trazer o resultado na próxima reunião. Devido

ao quórum insuficiente de conselheiros, nenhuma votação pôde ser realizada. Assim, diante da

urgência das decisões, principalmente relacionadas às audiências públicas da LDO 2012, os

presentes decidiram coìrvocar uma reunião extraordinária do CONSEMA, a se realizar no

próximo dia primeiro de setembro, às 14 horas na sede da Secretaria Municipal de Recursos
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Naturais, com a seguinte pauta: Aprovação das ações do programa de proteção ao Meio
Ambiente (LDo 2012); Aprovação do orçamento para a colocação das placas na restinga e a
aprovação do pagamento do IPVA e Licenciamento do caminhão da coleta seletiva. Gisele
finaliza a reunião c,om a leitura da Ata da última reunião, que não pôde ser aprovada por conter
erro de digitação referente à dâta de rcalizaçlo, comprometendo-se a corrigí-lá para apróxima
reunião. Izatr diz que a coleta dos resíduos da pesca realizadapor uma empresa particular está
em pleno frrncionamento. Nada mais tendo a tratn se deu por encerrada a presente reunião da
qual eu Gisele Costa Fredo lavrei a presente Ata, que após aprovad4 será assinada por todos os
presentes.



-\ta da reunião extraordinária do conselho Municipal do Meio Ambiente de Ëontal do Parani

realizadano primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e onze a pedido do senhor Izai¡

Marcelino da veiga secretario de Recursos Naturais e presidente do referido conselho'

conselheiros Presentes: Jony Hapi Bontmann (Rotary clUb), carolina de Andrade Mello
Zanataro

(Associação Mar Brasil), Marcelo R' da 
Secretaria

(SANEPAR). Elisângela Rocha (Secretaria

de Recursos Naturais), Edilson Darlei Sp de Jesus

Porfirio (Associação de Coletores de Recicláve presentes:

Marcelo Ribeiro (Diretor Geral da Secretaria de Recursos Naturais), Ivanildo do Nascimento

(Secretaria de Saúde) e Henrique Kefalás (MARIS - Empresa Junior de

Secretário de Recursos Naturais pediu aos membros do conselho que discutis

comtempladaspelaLeideDiretrizesorçamentariasde2012afimdeelenc
os Programas de Proteção ao Meio Ambiente e de Apoio ao Incentivo da Pesca e Agricultura do

município. o resultado desta discussão será comtemplado pela Lei orçamentária de 2012 e

deverá servir de diretriz para os gastos do recurso ordinário oivrÐ da secretaria e do Fundo de

Meio Ambiente, este iroveniente do contrato de concessão nu 334197 da SANEPAR'

primeiramente, os conselheiros descartaram as ações que já foram contempladas com recursos

de 2011 e/ou estão comtemplados nos orçamentos das secretarias municipais, inclusive a de

Recursos Naturais, paru 2012, a saber: compra de lixeiras para resíduos sólidos' regularização

dos cemitérios, aquisição de máquina fotográfica, recuperação da estrada Ecológica do

Guaraguaçú,construçãodo*",.adodepeixedelpanema,construçäodobarracäopara
reciclagem de lixo. Dentre as ações restantes, os presentes elencaram como prioridade

orçamentária as seguintes questões: 1) Referente à aquisição de material permanente: aquisição

de um caminhão pata acoleta seletiva de lixo, a aquisição de aparelho de recepção de GPS para

monitoramento e fiscal izaçâto ambiental, e aquisição de outros materiais permanentes que se

mostrem emergências e necessários a realização efetiva do trabalho da secretaria'2) Referente

aos projetos: a implementação do Projeto Pontal verde, que contempla a atborização e a criação

do horto florestal e do viveiro de mudas municipal; o planejamento' construção e

implementação do Programa de Educação

placas, painéis e demais materiais inform

Conselho de Meio Ambiente: as diárias p

instâncias relacionadas ao Meio Ambiente; a a

obrigações executivas do conselho e aos proj

que: 1) Apesar de não contemplado nu, ufõ", upr"rentadas para os fecursos livres da LDo

2012, o conselho entende que é emergencial a contratação de recursos humanos para as

atividades de Planejamento e Fiscalizaçao ambient¿l no município' caso isto não seja possível'

os recursos destinados a contratação de pessoas fisicas e jurídicas pata realizar consultorias de

planejamento e elaboração de um planode Gestão Ambiental pafa o município torna-se mais

umaprioridadeorçamentiriaparaopróximoano.2)ospresentesnãoconseguiram
compreender o ,ignificado da sigla ERBs do item "efetuar Çontrole e Fiscalização as ERBs

através de Conselho Técnico", sendo necessário um esclarecimento deste' Devido ao tempo

gasto na discussão apresentada, as demais pautas da presente reunião' a saber: pagamento do

tpvA do caminhão da coleta seletiva com recursos do Fundo de Meio Ambiente e aprovação do

conteúdo e orçamento das placas de educação ambiental elaboradas pelo comitê Restinga' Nada

maistendoatratarsedeuporencerradaareuniãodaqualeuCarolinadeAndradeMellolavreia
presente Ata e que após aprovada, serãassinada por todos os presente''
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24 DE OUTUBRO DE 2012

Ata da reunião extraordinária do Conselho de MEIO Ambiente de Pontal do Paraná, realizada dia vinte e

quatro de outubro de dois mil e doze, NA Secretaria l'/lunicipal de Recursos Naturais, a pedido do Sr.

lzair Marcelino da Veiga, Secretário de Recursos Naturais e presidente do referido Conselho.

Conselheiros Presentes; Jony Harri Bornmann (Rotary Clube), Willian Carli e Carolina de Andrade Mello

(Associação MarBrasil), lzair Marcelino da Veiga (Sec. Municipal de Recursos Naturais), Vinicius Carli

(Sec. Municipal de Obras e Urbanismo) Elisangela Guimarães Rocha (Sec. Municipal de Educação),

Verginia Mara Pedrozo (Procuradoria Geral do Município), Marcelo Rocha da Silva( Sec. Municipal de

Saúde), Valnice Tavares (Associação de Moradores de Shangri-lá), Genes Tavares (Associação de

Pescadores Profissionais e Amadores de Pontal do Paraná).

Demais p€1soas presentes: André Borges Bassfeld, Henrique Kefalas, João Luiz Camargo, Nathália

Centurion, Yana Kossemba e Sonia do Amaral Schneider.

Relatoria: O Secretário de Recursos Naturais apresentou o extrato da conta corrente do Fundo

Municipal de Meio Ambiente, onde consta que na data haviam RS 90.920,22 (noventa mil, novecentos e

vinte reais e vinte e dois centavos) em caixa e sugeriu que os Conselheiros definissem gastos para este

recurso. O Sr. Willian Carli lembrou que o Plano de Gastos elaborado no inicio do ano der'inia como

prioridades a questão dos resíduos, restinga e animais abandonados. Em seguida sugeriu que fossem

doados uma quantia de recursos para a Associação Anoé, dedicada a animais abandonados. A Sra

Verginia argumentou que essa transferência ainda não poderia ser efetivada junto a Anoé por questöes

de organização jurídica desta última, mas que ainda poderia receber suporte da Secretaria Municipal de

Saúde. O Sr. lzair informou que o contrato que rege o aluguel de um dos caminlrões de coleta seletiva

vencerá em dezembro, e que por este motivo haverá um impedimento em parte do trabalho relativo a

este equipamento, sugerindo em seguida que o Conselho compra-se um caminhão, proposta esta aceita

por unanimidade pelos Conselheiros, sendo o valor limitado em no máximo RS 65.000 (sessenta e cinco

mil reais). Em seguida a Sr. Nathalia Centurion lembrou que são poucas lixeiras instaladas em Pontal do

Paraná, sobretudo no calçadöes, e que seria interessante adquirir este item. O Sr. Willian Carli sugeriu

que se adquirissem lixeiras seletivas para os calçadões e pontos de ônibus, e em votação o Conselho

decidiu por unanimidade adquirir um total de sessenta e cinco unidades, custando duzentos reais cada,

somando a instalação, num total de treze mil reais. Em seguida o Sr. Willian Carli sugeriu a compra de

um computador para o exclusivo do Conselho, num total de três mil reais, proposta aceita por

unanimidade. Pedindo a palavra o Sr. João Luiz Camargo, representando a empresa Junior de

oceanografia da Universidade Federal do Paraná- MARIS - solicitou ajuda financeira para término do

viveiro de mudas nos fundos da Secretaria de Recursos Renováveis, apresentando um orçamento (em

anexo) e justificando que o grupo sempre trabalhou pró-ativamente na Secretaria e que já haviam

construído a primeira parte do viveiro com recursos próprios. Desta forma a proposta do viveiro foi

aceita por unanimidade, assim como seu orçamento no valor de dois mil reais. O Sr. João Luiz Camargo



so¡¡c¡tou ainda que a MARIS, instituição pública que já vem part¡cipando e contribuindo com as ações do
Conselho recebesse uma cadeira no referido Conselho e que tivesse poder de voto, sendo este pedido
estendido a Universidade Federal do Paraná - Campus Litoral pelo senhor André Borges Bassfeld. Após
breve discussão o pedido para inclusão da MARIS e da UFPR Litoral foi aceito por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual eu Willian Carli lavrei a presente
Ata, que após assinada será assinada pelos Conselheiros.
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Reunião para eleição da Associação Ambientalista no

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Par:aná

iApresentaçã¡^.j,i

Atendendo a convocatória para ocupar a vaga de Associação Ambientalista nolConselho Municipal de'

Meio Ambiente de pontal do paraná reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Recursos Naturais

os representantes das seguinte entidades:

ANOÉ - Associaçöes de Proteção aos Animais Arca de Noé - (através de Sonia do Amaral Schgidgr,

Antonio Bortolossi e Marcia Santos Bortolossi), Associação MarBrasil (através de Lilyane de Oliveira

Santos e Juliano Dobis) e NAGUAR - Núcleo de Desenvolvimento Ambiental do Litoral do Paraná -

(através de Alfredo Mittelstedt e Jony Harri Bornmann),

Alem dos representantesla MARIS - Empresa Junior de Oceanografia do Centro de Estudos do Mar,

Amanda Albano, Eduardo Barreira de Oliveira e João Luiz Camargo, como ouvintes.

Como mediadores da reunião estavam presentes o Sr, Willian Carli (membro do CONSEMMA) e Caio

Fernandes, Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente.

O Sr, Willian inicia a reunião informando que a partir daquela data não ocuparia mais o cargo de

Secretario do CONSEMMA e que também não fazia mais parte do quadro da Associação Mar Brasil,

ressaltou que da mesma forma continuaria participando ativamente do CONSEMMA, inclusive

mediando a mesma reunião, em seguida entregou ao Sr, Caio Fernandes o,.Livlo Ata e o Livro de

Documentos Recebidos que estavam em sua posse. 
f

prosseguiu falando sobre a importância da representação ambientalista dentro do CONSEMMA e da

responsabilidade de representar este setor dentro da entidade. Solicitou aos rèpresentantes das

Associaçöes documentos que comprovassem sua finalidade ambientalista, senldo estes apresentados

pelas três entidades. Em seguida informou que a eleição para a vaga disponívdl seria direta entre as

entidades presentes, e solicitou que as Associaçöes se apresentassem e falassem um pouco sobre sua

história

O Sr. Juliano sugere que antes de mais nada as decisöes sejam tomadas em comum acordo entre as

Associaçöes, sugerindo inclusive a criação de uma Camara Temática de ONGs dentro do CONSEMMA,

acompanhado por entusiasmos entre os demais presentes. Ainda alerta que não há necessidade de

eleição pois apelando ao principio da rotatividade a MarBrasil abre mão da vaga em nome da NAGUAR,-

decisão seguida também Pela ANOÉ'

Sendo assim a nova titular da vaga de Associação Ambientalista no Conselho Municipal de Meio

Ambiente de pontal do Paraná é o Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do titoral do Paraná.
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente

Willian Carli

Pontal do Paraná

Ata lavrada por mim
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