
¡V&'e-z'tz,a

(

€57?V U/Pp /l+* c¿tr,t7z+a 5Ò fu¿+p*S n/¿srØcz-+Ð4
n?ACr r¿¿'f¿c4/7?ezt7ëf Ð€ OJ ,+ 5ô / F ý¿=72r'/zz€t-

/røt* ,4çêzr 6zz0 Dts 4-z¿ruidas Ð.e Ca¿,se¿-¡< e
,Ünt/tVt q2/%- fA Z2çr'o lfrtrft7¿;ytr - C:a,.2gryryrya.

/a¡,rrVz Do fu*-1 Zf F fu'¿-zer/Pe à= þ/3

2t
6çcz+-Tfu;-Õ



1

Ata da reuniåo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do
Paraná, realizada no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas
e trinta minutos na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de pontal do paraná.
Estiveram presentes os conselheiros Ricardo Domingues de Aguiar, Jony Harri
Bornmann, Odalbor Feneira Alves, Guilherme Zavataro, Rubens Marcelino da Veiga,
Luiz Carlos Mansur, Alfredo Mittelstedt, Cleonice Silva do Nascimento, Natalia Tavares
de Azevedo, Anderson Cumin, Willian Carli, Jackson J. Cunha, Marcelo R. da Silva,
Danielle de Almeida, e Ozias Assis dos Santos. Convidados: Vanessa Santa Maria,
Antonio Bortolossi, Jakson Franco, Amanda Albano Alves, João Luiz Almeida de C.,
Danielle de Almeida, Christian Costa e Caio Femandes. O Secretário Executivo Jony,
nomeado "ad hoc", abriu a reuniåo fazendo a leitura da pauta. Em seguida os itens da
mesma foram discutidos um a um. O ltem primeiro tratava-se da eleiçåo diretiva do
Conselho. O Sr. Jony informou os cargos a serem preenchidos: vice-presidente,
primeiro e segundo secretários executivos e primeiro e segundo secretários
financeiros. O Secretário de Recursos Naturais Sr. Ricardo perguntou se alguém
queria se candidatar aos cargos iniciando pelo vice-presidente. O Sr. Willian Carli se
candidatou ao cargo de vice-presidente e como ninguém mais se apresentou, o Sr.
Ricardo o declarou eleito. Da mesma forma, após ampla discussão, fonam sendo
eleitos os demais cargos ficando assim distribuídos: Sr. Jony Hani Bommann como
Primeiro Secretário Executivo; Sr. Antonio Bortolossi como Segundo Secretário
Executivo; Sr. Jakson Franco como Primeiro Secretário Financeiro e Sr. Guilherme
Zavatro como Segundo Secretário Tesoureiro. ltem dois: Conferência Municipal do
Meio Ambiente. O Sr. Guilherme citou que se deve saber o tema da Conferência
Nacional. O Sr. Willian comentou sobre usar o dinheiro do Fundo para contratar
consultoria ou serviço extemo para planejamento da Conferência. O Sr. Ricardo disse
que existe um prazo pafa as definiçöes da Conferência, uma vez que o prefeito Edgar
solicitou ás Secretarias esta definiçåo. Ficou decidido se criar um Grupo de Trabalho
que se reunirá no prazo mais breve possível pana dar aprofundamento do assunto e
delinear a programaçåo. O Grupo de Trabalho da Conferência Municipal do Meio
Ambiente, formado por Vanessa Santa Maria representando os moradores, Guilherme
Zavataro representando a Sanepar, Natália Tavares de Azevedo representando o
CEM/UFPR, Caio Femandes representando a Secretaria de Recursos Naturais e
Willian Carli representando a NAGUAR se reuniråo no dia 06.03.2013. ltem três:
Semana do Meio Ambiente. Os Srs. Alfredo, \Mllian e Jackson Cunha citaram e deram
exemplos de que há necessidade de atividades contínuas com assuntos relacionados
com o Meio Ambiente. Ficou decidido que seria necessária a criação também de um
Grupo de Trabalho para se discutir a Semana formado por Ricardo Domingues de
Aguiar representando a Secretaria Municipal de Recursos Naturais, Jony Harri
Bornmann representando o Rotary Club e Antonio Bortolossi representando a Anoé
Pontal, que reuniråo no dia 07.03.2013. ltem quatro: Anoé. O Sr. Ricardo explicou aos
presentes que já havia sido discutido anteriormente que seria passado para a ONG
Anoé, um valor destinado para suas atividades. O Sr. Antônio falou sobre as
atividades que a oNG está tendo em pontal do paraná. o sr. Marcelo da Vigilância
sanitária falou sobre o centro de Zoonoses que por ser um empreendimento grande
poderá ser um Centro Regionalde acordo com projeto do Governo do Estado. Após as
discussöes foi aprovado pelos conselheiros presentes, um repasse anual de
R$8.000,00 destinado a castraçöes e que a Anoé deverá apresentiar relatório
castraçöes para apreciaçäo do Conselho. ltem cinco: Guarda Ambiental Mirim. O Sr



Ricardo apresentou o projeto Guardiöes da Natureza da Força Verde, que pode sarealizado em pontal do paraná, a exemplo de outras cidades. O Sr Ricardo propccum projeto piloto em que serão capacitadas crianças de 10 a 14 anos de idade emEscola Municipal no primavera. Além do cunÍculo ambiental, as mesmas tamtxfu.-receberåo aulas de civismo. A Prefeitura cederá transporte para as crianças paraterem aulas na sede do parque do Rio Perequê e no Anfiteatro do primavera. para
viabilizar este projeto há a necessidade de se aportar o valor de R$15.000,00, sendcque existe uma possibilidade da empresa Compagás ratear este valor em 5O%lnexistindo tempo hábil para confirmaçåo da empresa o Sr. Ricardo propöem que ovalor total seja utilizado do Fundo Municipal do Meio Ambiente, colocando em votaSo.O mesmo foi aprovado pelos conselheiros. ítem seis: Viveiro de mudas. Foi colocadoem votaçåo a ratificação de votaçåo anteriormente aprovada , o valor de R$2.00b,00para término da construção do viveiro, sendo aprovado pelos conselheiros. ítemsete:lnformática. Existe a necessidade de aquisição de equipamento de informática(computador, impressora datashow) uma vez que computadores pessoais demembros do Conselho såo uti lizados para diversos serviços como redaçåo de ata, listade presença, rielatórios, etc. O Sr. Jackson da Amcorespp se propôs a doar umrmpressora, restando a compra do

aprovado pelos conselheiros o
computador e datashow. Colocado em votaçåo foi

Reversa. O Sr. Ricardo fez a
valor de R$3. 000,00 para este fim. ítem oito: Logística

finaldos resíduos
leitura da minuta do projeto de lei que dá destinaçåocontaminantes. Ficou decidido que o projeto será enviado por e-mailpara os conselheiros se aprofundarem no assunto e contribuírem com itens relevantesao mesmo. O Sr. Ricardo acrescenta mais um ítem na pauta e apresenta copia daautorização do IAP no gue se refere à estação de transbordo do lixo emNada mais havendo para ser tratado, o presidente do

Shangri-Lá.

Domingues de Aguiar deu por encerada
Conselho, Sr. Ricardo

reunião e eu, Jony Harri Bornmann lavrei apresente ata que lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo presidente eSecretário do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Rica de Aguiar
nte

Jony Bornmann
Secretário Executivo

============================================
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Ata da reuniäo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do

Paraná, realizada no dia dezoito de abril de dois mil e treze, às quatoze horas e trinta

minutos na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram
presentes os conselheiros Jony Hani Bommann, Elisangela Guimaråes Rocha, Marcelo

Rocha da Silva, Odalbor Feneira Alves, Alfredo Mittelstedt e Willian Carli. Convidados:
Carlos Femando Mazo, designado Secretário lnterino, Bruno Gaes, Ary Bandeira e Tereza
Lemes do lnstituto das Águas do Paraná, Ana Paula da Silva Burok da Vigilância Sanitária,
Maikol Laba da Costa Domit da Equipe Restinga e Carlos Eduardo Marin, Procurador do
Município. O Vice-Presidente Willian Carli abriu a reuniäo solicitando aos presentes se

apresentarem e em seguida deu a palavra pap a Tereza do lnstituto das Águas, pois a
mesma tinha urgência em fazer seu relato e ir a Curitiba, uma vez que estava vindo de

Brasília. Tereza explicou aos presentes a Conferência Nacional do Meio Ambiente que terá

como Tema Central os Resíduos Sólidos. A metodologia preparatória está sendo realizada
pelo lbama. Em 10 de Setembro teremos a Conferência Estadual e seråo feitos 4
Workshops regionais preparatórios para a Estadual. A Tereza ficou de enviar por e-mail para

o Willian o material de-apoio. Em seguida o Secretário Jony apresentou a pauta da reuniäo.

O item primeiro tratava da leitura e aprovaçåo da Ata anterior que foi lida e aprovada. No

item segundo que tratava do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Willian explicou que

uma semana após aprovados os itens da reunião anterior, o Ministério Público bloqueou a

conta do Fundo no sentido de prestaçäo de contas da destinaçäo dos valores do fundo,
provenientes do repasse da Sanepar. O Sr. Willian disse que a ata de reuniåo de dezembro
de 2012 estava desaparecida e que a mesma tratava da destinaçåo do fundo. Nesta ata

estava aprovado a construçåo do barracåo de reciclagem, que mais tarde foi constatado ter
sido construído em local inadequado nas proximidades do aterro sanitário. O Sr. Marcelo da

Vigilância Sanitária se propôs a verificar a viabilidade do barracäo permanecer no mesmo

local. No item segundo da pauta o Sr. Willian perguntou aos presentes quem participaria da

Conferência Municipal das Cidades a ser realizada no CRAS de Canoas no dia 24, sendo

que o mesmo se dispôs a ir. No item terceiro o Sr. Jony explicou aos presentes que a
composiçåo do Conselho estava prejudicada, pois os integrantes da ONG Anoé que

participam das reuniöes do conselho säo convidados uma vez que a ONG Naguar

representa as ong's no Conselho. Após discussão dos presentes foi aprovado por todos a

nova composiçåo diretiva do Conselho como segue: Presidente: Secretário Municipal do

Meio Ambiente a ser designado; Vics.Presidente: Sr. \Mllian Carli; Primeiro Secretário

Executivo: Sr. Jony Hani Bommann; Segundo Secretário Executivo: Sr. Odalbor Ferreira

Alves; Primeiro Secretário Tesoureiro: Sr. Jakson Franco e Segundo Secretário Tesoureiro:

Sr. Guilherme Zavatro. O item quarto tratava da Semana Municipal do Meio Ambiente a ser

realizada na primeira semana de junho. Ficou aprovado que a mesma seria retomada

quando da designação do Secretário de Meio Ambiente. No item quinto ficou aprovado que

a Conferência Municipal do Meio Ambiente será realizada na primeira semana de agosto. O

Sr. Willian ainda propôs uma reuniäo extraordinária em 15 dias para tratar do assunto da ata

de dezembro de2O12. Nada mais havendo para ser tratado, o Vice-Presidente do Conselho,

Sr. Willian Carli deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony Hani Bommann lavrei a presente

ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Vice-Presidente e
Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Jony H Bommann
Secretário Executivo
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Ata da reuniäo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta :':
paraná, realizada no dia 09 de maio de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minurcs

na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presèntes 3s

conselheiros Jony Harri Bornmann, Elisangela Guimaräes Rocha, Edilson D' Spreá, Aifrec:

Mittelstedt e Willian Carli. Convidados: Carlos Fernando Matzo, designado Secretaro

lnterino, Sergio Luiz Cioli Diretor Geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Yara

Kossemba da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Juliano Dobis e Lilyane de O.

Santos da Mar Brasil, Natália Tanno e Camilla Bispo do CEM, Nathalie Martins e Fabiano

Willians S. Tanne da UFPR Litoral, Amanda Albano Alves e Pedro Guilherme Feitosa da

Maris UFPR, Jakson Franco Buzzachais e Antonio Bortolossi da Anoé, e Jackson J. Cunha

da Amcorespp. O Vice-Presidente Willian Carli abriu a reuniäo solicitando ao Sr. Jony ler a

Ata da reuniäo anterior. A mesma foi aprovada sem ressalvas, Em seguida o Sr. Sérgio se

apresentou e sugeriu ao Sr. Jony que enviasse a Ata de reuniöes para o e-mail dos

conselheiros para uma pré-aprovaçäo. O Sr. Alfredo perguntou sobre a ata desaparecida de

dezembro. Ficou aprovado que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente notificaria o

Secretário da geståo ànterior para que se manifestasse a respeito. Em seguida passou-se a

discutir a pauta da reuniåo. O primeiro assunto a ser tratado era o da Semana do Meio

Ambiente. Após ampla discussäo ficou aprovado que a Semana teria atividades

relacionadas com diferentes Secretarias e Associaçöes e que uma reuniäo extraordinária

será marcada para o dia 16 de maio para tratar deste assunto. O segundo item da pauta

tratava da Conferência Municipal do Meio Ambiente. Ficou acertado que este assunto seria

tratado novamente após a visita dos Srs. Sérgio e Fernando ao lnstituto das Águas. O item

seguinte dizia respeito ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Sr. Sérgio apresentou

balancete da prestaçäo de contas do fundo desde 2009 e apresentado pela Secretaria

Municipal de Finanças onde constam os valores arrecadados pelo fundo e a destinaçåo do

mesmos. O Sr. Sérgio apresentou também o extrato do fundo existente na conta corrente ne

33333-6 da agência 4134-3 do Banco do Brasil, onde consta o saldo de R$ 114.238,10 nesta

data. O Sr. Sérgio explica para a Anoé que o valor do repasse aprovado anteriormente será

liberado mediante a apresentaçåo de um Plano de Trabalho. Da mesma forma deverá ser

procedido com a Policía Ambiental no que se refere ao projeto Guardíöes da Natureza. O Sr.

Sérgio faz um pequeno relato do que está acontecendo com os caminhöes destinados ao

recolhimento de lixo reciclável explicando que os mesmos deveräo estar lotados na

Secretaria Municipal do Meio Ambiente com motoristas próprios e solicita aos conselheiros a

aprovaçäo do conserto de um deles, estimado em R$ 6.000,00. Os membros presentes

aprovaram, porém como näo havia quórum, será marcada uma reuniåo extraordinária para

tanto. O Sr. Sérgio informou que o Prefeito Edgar autorizou a construçåo de um barracäo de

reciclagem no balneário de lpanema. Em seguida, foi aprovado o calendário de reuniöes

que será sempre na última quinta-feira de cada mês. Finalizando, o Sr. Jackson da

Amcorespp fez um breve relato da situaçäo da Associaçao e dos problemas apresentados.

Nada mais havendo para ser tratado, o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Willian Carli deu

por encerrada a reuniäo e eu, Jony Harri Bornmann lavrei a presente ata que após lida e

aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Vice-Presidente e Secretário Executivo do

Conselho Munici de Meio

Willian Carli
Vice-Presidente

Jony Harri Bom

ükr

Secretário Executivo



g
,J

Ata da reuniäo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do
Paraná, realizada no dia 17 de junho de dois mil e treze, às quatoze horas e trinta minutos
na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros Jony Harri Bornmann, Elisangela Guimaråes Rocha, Marcelo Rocha da Silva,
Cleonice Silva do Nascimento, Jackson Jorge Cunha, Eunice da Costa Machado, Guilherme
Zavataro. Convidados: Carlos Fernando Marzo, designado Secretário lnterino, Sergio Luiz
Cioli Diretor Geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Willian Carli Diretor da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Antonio Bortolossi da Anoé, André Lucas Santiago,
Fabiano Willians S. Tanner e Maikol Domit O Sr. Fernando solicita ao Sr. Jony ler a pauta
da reuniäo. O Secretário Jony explica que a Pauta é referente à Conferência Municipal de
Meio Ambiente, mas como existia quórum, poderia ser votado o conserto do caminhåo
anteriormente tratado em reuniäo. Perguntado aos presentes se os mesmos estavam de
acordo, os mesmos aprovaram o valor de R$6.000,00 para conserto do caminhão de
reciclados. Passando para o ítem seguinte da pauta, o Sr. Sérgio fez uma explanaçåo sobre
como seria a Conferência Municipal cujo tema nacional é Resíduos Sólidos, que haverá
material de apoio da Sanepar e que deveria ser convidado um palestrante.Ficou acertado
que este palestrante deveria fazer uma palestra objetiva voltada à populaSo. O Sr. Sérgio
colocou em votaçåo duas datas para o evento, ficando aprovado a data do dia 18 de julho
na Escola Primavera. Em seguida o Sr. Sérgio explicou que haverá uma capacitaçåo para a
Conferência no dia 21 em Curitiba e que existem 3 vagas para a mesma. lndicou o
Secretário Sr. Jony e o Sr. Willian da Secretaria e colocou o terceiro nome para quem
quisesse ir. A Sra. Elisångela se propôs a ir também, ficando aprovado estas três pessoas.
O Sr. Sérgio informou que deverá acontecer mais uma reuniåo extraordinária no dia 24 pois
o tempo para a organizaçåo da Conferência está curto. Antes de encerrar a reuniåo foi
colocado para discussåo um Projeto de Lei enviado para a Câmara de Vereadores onde
consta a construçåo de casas populares em área destinada ao Horto Florestal segundo o
Plano Diretor. Como o Conselho nåo pôde dar um parecer por falta de maiores informaçöes,
foi decidido enviar ofício convocando o Secretário de Habitaçåo e Assuntos Fundiários Sr.
Luis Carlos Krezinsky a participar da reuniåo do dia 24 para maiores esclarecimentos a
respeito deste assunto. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr Fernando Marzo deu por
encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri Bornmann lavrei a presente ata que após lida e
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal de
Meio Ambiente e mais dois conselheiros presentes na reuniäo.

ú' j', Ã'
Jony Harri Conselheiro
Secretário Executivo
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Ata da reuniäo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do
Paraná, realizada no dia 24 dejunho de dois mil e treze, ås quatorze horas e trinta minutos
na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros Cleonice Silva do Nascimento, Odalbor Ferreira Alves, Eunice da Costa
Machado, Alfredo Mittelstedt e Jony Harri Bommann. Convidados: Sergio Luíz Cioli Diretor
Geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Willian Carli, Joaquim Alves da Silva e Lis
Francis Utrabo. O Sr. Sérgio informa que pelas pelas diversas atividades relacionadas com
a Conferência Municipal do Meio Ambiente o ofício ao Secretário de Habitaçåo Luiz Carlos
Krezinski nåo foi entregue. A sugeståo é se fazer um ofício para a Câmara Municipal de
Pontal do Paraná, solicitando cópia de processos para o Conselho tomar conhecimento de
todas as áreas destinadas para construçäo de moradias populares. O Sr. Willian informa
que foi exonerado da Secretaria de Recursos Naturais. O Sr. Alfredo sugere maior
comprometimento do Conselho frente aos poderes Executivo e Legislativo no que se refere
às questöes ambiçntais do município. O Sr. Sérgio informa que a data da Conferência foi
antecipada para o dia 17 em virtude de atividade de juramento à bandeira no dia 1g no
mesmo local. Os Srs. Jony e Willian comentaram a respeito da capacitaçäo para a
Conferência realizada em Curitiba. O Sr. Sérgio informa que deverá ser formada uma
Comissäo de Organizaçåo da Conferência. A Comissäo fica constituída com as seguintes
pessoas: Sergio Luiz Cioli, Jony Harri Bornmann, Rodrigo Pereira Medeiros, Cleonice Silva
do Nascimento e Alfredo Mittelstedt. Fica marcada reuniäo extraordinária do Conselho para
o dia 04 de julho para tratar de assuntos referentes à Conferência. Nada mais havendo para
ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri Bornmann lavrei a
presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário
Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente e mais dois conselheiros presentes na
reuniåo.

Jony Born
Secretário Executivo

Conselheiro
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Ata da reuniåo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do
Paraná, realizada no dia 04 de julho de dois mil e treze, às quatoze horas e trinta minutos
na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros Jackson Jorge Cunha da AMCORESP, Rodrigo Pereira Medeiros do CEM,
Edilson D. Sprea da Associaçao de Marinas e lates, Alfredo Mittelstedt da NAGUAR e Jony
Harri Bommann do Rotary Club. Convidados: Sergio Luiz Cioli Secretario Municipal de
Recursos Naturais, Willian Carli, Alexandre José dos Santos, Marco Albrecht Schmarlz,
Landerson Zini, Lourilis Francis Nogueira, Benedito Aparecido Ribeiro e Maikol Laba da
Costa Domit. O Sr. Sérgio inicia a reuniäo informando que o município não tem certidäo
negativa do IAP por uma série de problemas. Comunica o Conselho que existem 15 autos
de infração desde 2008 e que foi ajustado um TAC com multas no valor de R$12.000,00 a
ser pago por rubrica da Secretaria de Recursos Naturais. O Sr. Sérgio apresenta cópia dos
Decretos da Nomeaçåo da Comissäo e da Convocaçåo da 14. Conferência Municipal de
Meio Ambiente e o cartaz da mesma. lnforma resumidamente como foi a reuniäo com a
Comissåo salientando que a presença dos Conselheiros na Conferência é de suma
importância. O Sr. Benedito da Brasil Tupi fala sobre colaborar nos trabalhos da
Conferência. O Sr. Sérgio fala que as propostas tiradas na Conferência, independentes de
irem para a Conferência Estadual, sejam colocadas em prática no município. lnforma sobre
o Plano Municipal de Resíduos Sólidos que dará maior vida útil ao Aterro Sanitário que
recebe atualmente 32,6 toneladas/dia de lixo. lnforma que estäo sendo levantadas questöes

de como está sendo realizado o recolhimento do lixo reciclado, atualmente, e que os
problemas existentes serão solucionados a partir do momento em que os caminhöes que
realizam esta coleta estiverem lotados na Secretaria Municipal de Recursos Naturais. Nada
mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reuniäo e eu, Jony Harri
Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo

Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente e mais dois conselheiros
presentes na reuniåo.

Jony Harri Bom mann
Secretário Executivo
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Ata da reuniäo extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal &
Paraná, realizada no dia 15 de julho de dois mil e,treze, às quatoze horas e trinta minutos

na SecretariaiMunicipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros'Jony Harri Bornnìann, Guilherme Zavataro e Alfredo Mittelstedt, o Secretário
Municipal de Recursos Naturais Sérgio Luiz Cioli e convidados Lourilis Francis Nogueira da
NAGUAR, André Petick Dias da MAR BRASIL e Marco Albrecht Schmalz da MARIS. Esta
reuniåo complementa a do dia 04 de julho no que se refere aos procedimentos finais para a

1á: Conferência Municipal do Meio Ambiente de Pontal do Paraná. Após discussöes'
realizadas sobre os diversos apoios à Conferência, como a Secretaria de Desenvolvimento
cedendo o espaço para a realizaçäo da mesma, Sanepar com o fornecimento de água e
material de apoio, Copel com material de apoio, Maris com a confecSo da arte final dos
documentos, Techint com a confecçåo de cartazes, crachás e fichas de credenciamento,
Risötolândia com cafê e almoço, Naguar, Mar Brasil e Maris com o apoio humano, ficou
aprovado que a Lourilis seria responsável pelo cerimonial, após o cerimonial oficial, e os
seguintes mediadores dos 4 eixos temáticos: Guilherme com o eixo de Educaçåo Ambiental,

Willian com o eixo de Geraçåo de Trabalhö e Renda, André com o eixo de produçäo e
Consumo Sustentáveis e Marco com o eixo de Reduçåo de lmpacfos Ambientais. Nada

mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encenada a rer.¡nião e etr, Jmy Hani
Bommann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assùæ pdo
Secretário Municipal de Recr¡rsos Natr¡rais e Secretário Executivo do Conseftto l¡kmii¡d tþ
Meio Ambiente.

Luiz Jony H Bornmann
Munic. Naturais Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do nselho Mun cipal de Meio Ambiente de Ponta do Paraná,

rcalizada no dia 26 de a de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos na

Secretaria MuniciPal de

conselheiros Sergio Luiz

Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os

cioli, Jackson Jorge Cunha, Edilson D. sprea, Alfredo Mittelstedt, e

Jony Harri Bornmann. Também estiveram presentes: Willian Carli e Lourilis Francis

Nogueira representando a Naguar, Vanessa Santa Maria e Valcir Paulo Crist representando

a AMpp, Sonia do Amaral da Secret. Mun. De Rec. Naturais, Luiz Carlos Powrosnek

representando a Ass. De Moradores de Shangri-Lá - AMOR, e representantes da

comunidade Fabiano Willians, Camilla Beatritse e Natalia S. Tanno. O Secretário Municipal

de Recursos Naturais e presidente do Conselho, Sr. Sérgio inicia a reunião com informes da

Secretaria. A Amcorespp já tem disponível 2 barracöes para recicláveis e que o barracão do

Grajaú foi locado por 12 meses. Além disso outras medidas ainda deverão ser tomadas para

atender o TAC do Ministério público. A Secretaria recebeu através da iniciativa da vereadora

pastora Débora, doaçäo da Secretaria da Agricultura do Estado de 2 GPS, máquina

fotográfica e decibilimetro. A Secretaria ainda receberá via doação DER de

Retroescavadeira e caminhäo caçamba O Sr Jackson informa que conseguiu uma

empilhadeira a gás. Projeto Orla: em estudo junto com a Secretaria de Turismo, está sendo

proposto a construção de ciclovia e paisagismo. O projeto Oda (de 2006) está sendo revisto,

sendo que ainda falta a metade (aproximadamente 80 páginas) para conclusão. Após isso

será normatizado. O Sr. Luiz da Amor informa que o grupo Pontal Sustentável recebeu da

Techint a doação de madeira para fazer passarela na restinga. O Sr. Sergio diz que isso

contempla parte de um dos itens do Projeto Orla. Sonia Amaral faz um relato das ações da

Anoé em que atualmento está havendo 40 castraçöes por mês. Convida os presentes para a

palestra dia 15 de outubro do projeto cão comunitário. A vanessa propöes contrapartida de

castrações para quem não pode pagar, com prestação de serviços por exemplo' O Sr'

Sérgio informa que 16 empresas de vários estados participaram com propostas para o Plano

Municipal de Geração de Resíduos Sólidos e que 4 delas serão examinadas por uma

Comissão Julgadora que homologa a vencedora. O Sr. Sérgio informa que ainda serão

discutidos futuramente o Plano Municipal de Geração de Recursos Hídricos e de Resíduos

da Construção Civil. Feira Orgânica: foi realizado levantamento com 10

produtores/comerciantes e I artesãos do município para a realizaçäo da mesma, e que será

apresentado projeto de Lei à Câmara Municipal. lnicialmente a feira funcionará aos

Domingos de manhã no calçadão de lpanema e está prevista atividades culturais.

Conferência Estadual: o Sr. Willian faz um relato da Conferência realizada em Foz do

lguaçu, lê as 20 propostas votadas, e que o mesmo será um dos representantes do litoral

em Brasília na Conferência Nacional. O Sr. Sérgio solicita que sejam criados Grupos de

Trabalho no Conselho. Foram criados os Grupos de Trabalho de Resíduos Sólidos em que

participam:. Jackson, Willian, Jony e Camilla e o Grupo de Trabalho de Animais em

participam sonia, Alfredo, vanessa e Lourilis. o sr. Luiz explica a situação ocorrida com a

Associação de Moradores de Shangri-Lá que deixou de participar das reuniöes do

conselho, e que abre mão para que outra Associação de Moradores esteja no conselho e

que poderá voltar futuramente. O Sr. Sérgio fala da necessidade de nova composição do

Conselho uma vez que alguns conselheiros não comparecem, prejudicando assim as

atividades do mesmo. Seräo chamadas as Associações de Pescadores para que decidam

quem vai representa-los perante este Conselho. Também haverá remanejamentos como:

substituição da Procuradoria pela Provopar e Secretaria de Òbras pela Secretaria de

DeSenvolvimento e Turismo. O Sr. Sérgio convida os presentes para a Conferência

Municipal de Saúde que ocorrerá no dia 09 nas dependências desta Secretaria. lnforma



também que haverá uma reuniäo dia 27 sobre o Projeto Viveiro de Mudas do Guaraguaçu.
lnforma ainda que já foram realizadas várias reuniões a respeito da Operação Verão e que
serão criadas 4 Càmaras Técnicas, sendo uma delas Meio Ambiente. Finalizando, foi
sugerida que a Secretaria de Recursos Naturais enviasse ofício à Secretaria Estadual de
Meio Ambiente solicitando pedido de informaçäo sobre EIA/RIMA do porto de pontal. Nada
mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reunião e eu, Jony Harri
Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo
Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

Jony Harri Bornmann
Executivo do ConselhoMunic Naturais
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Ata da reuniåo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 15 de agosto de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos na
Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros Sergio Luiz Cioli, Elisangela Guimaraes Rocha, Marcelo Rocha da Silva,
Rodrigo Pereira Medeiros, Edilson D. Spreá, Alfredo Mittelstedt, Jony Harri Bommann, e
Guilherme Zavataro. Também estiveram presentes: Wllian Carli representando a Naguar,
Vanessa Santa Maria representando a AMPP, Carolina D. Soares da P.M. Pontal do
Paraná, Antonio Bortolossi, Sonia Amaral e Maria Regina representando a Anoé, e Fabiano
Elias e Camilla Beatritse B. Bispo sem representaçäo. Após a leitura da Pauta o Sr. Sérgio
elogiou a etapa municipal da Conferência Municipal de Meio Ambiente que contou com 138
participantes dos setores govemamental, empresarial e sociedade civil, e sobre a etapa
macronegional que aprovou 4 propostas da municipal e que enviará 2 delegados para a
Conferência Estadual em Foz do lguaçu. O Sr. Sérgio colocou à disposiçåo do Conselho
uma sala própria e assim que for possível será equipada com computador. O Sr. Willian
sugere criaçäo dg Grupo de Trabalho para transformar as propostas municipais em projeto
de lei. O Sr. Séngio sugere que os Grupos de Trabalho sejam criados após a readequaçåo
do Conselho. O Sr. Sérgio discorre sobre a readequaçåo do Conselho porque algumas
entidades nåo participam e isso prejudica o bom andamento deste. Ficou acertado que será
enviado ofício àquelas entidades que näo comparecem. O Sr. Sérgio convida os membros a
estarem dia 20 em Paranaguá para participarem de evento relacionado ao Lixo Marinho,
bem como a participaçåo no dia 18 do Crueldade Nunca Mais em Pontal do Paraná. O Sr.
Sérgio explicou os problemas ocorridos com o barracåo de reciclagem da Amcorespp e que
será construído novo barracåo no Primavera. Carolina apresentou o trabalho de Educaçäo
Ambiental realizado em escolas. A respeito da área destinada ao Horto Florestal ser
transformada em moradias populares foi explicado que foi enviado ofício para a Câmara de
Vereadores e que o mesmo nåo foi respondido. O Sr. Sérgio explica que somente aquelas
entidades que forem registradas no TCU, a exemplo da Anoé, poderåo apresentar projetos
na SMRN. O Sr. Sérgio apresenta documentação diversificada do Ministério Público (multas,
TAC, etc.). O Sr. Alfredo pergunta sobre a equipe que assessora a Secretaria de Recursos
Naturais e o Sr. Sérgio apresenta cada um deles com suas respectivas funçöes. O Sr.
Alfredo sugere um manifesto de apoio à volta do Sr. Willian para a Secretaria. Nada mais
havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri
Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo
Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

Sérgio Luiz
Naturais

Jony Harri Bornmann
Munic. De Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 31 de outubro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos na

Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros Sergio Luiz Cioli, Marcelo Rocha da Silva, Eunice da Costa Machado, Edilson

D. Sprea, Alfredo Mittelstedt, Jony Harri Bornmann e Guilherme Zavataro. Também

estiveram presentes: Silvana de O. Borges e Lilian M. de ¡r!¡lo do CEM; Camila Beatriste da

comunidade; Sonia do Amaral Schneider da Secretaria de Recursos Naturais; Vanessa

Santa Maria da AMPP e Antonio Bortolossi e Jakson Franco da Anoé. O Secretário
Municipal de Recursos Naturais e Presidente do Conselho, Sr. Sérgio inicia a reuniäo com

os informes da Secretaria, ou seja, a Secretaria foi chamada por duas vezes para verificar
fogo na restinga, dias 02 e 21 de outubro. Será enviado ofício ao eorpo de Bombeiros para

esclarecimentos sobre a metodologia de combate a incêndios em restinga. O Plano

Municipal Ambiental, vencido através de processo licitatório, com o menor valor foi de

R$29.990,00. O Plano Municipal de Saneamento Básico será realizado pela Sanepar. O Sr.

Guilherme sugere participaçäo em licitaçöes. O Sr. Marcelo lembra da necessidade de um

Plano Municipal de Combate à Dengue. O Sr. Sérgio sugere que membros do Conselho
façam uma visita qo Aterrro Sanitário CIAS e fazer um relatório do observado. Ficou

marcado para o dia 19 as t horas com os conselheiros Jony, Alfredo e Guilherme. O

Convênio do caminhäo de peixe com Guaratuba, na forma de comodato diz que Guaratuba
paga a manutençåo e Pontal o seguro. Foi enviado ofício para a Secretaria de Direitos

Humanos solicltando equipamento de informática para o Conselho. Projeto Orla foi
totalmente revisado e será enviado para os conselheiros. Sobre o problema das cabras
soltas, foi conversado várias vezes com o proprietário e finalmente enviado para o Ministério
Público. AncÉ abre måo do repasse de R$8.000,00 por conta da burocracia e apresenta um
projeto mais amplo no valor de R$384.000,00 por ano. Será verificado se estes serviços

entram em concorrência pública e se há possibilidade de recursos das Secretarias da Saúde
e Educaçåo. Dia 09/11 no Colégio Ezequiel (Jardim Jacarandá) acontecerá o Pontal em

Açåo onde estaräo disponíveis diversos serviços para a populaçäo. A Sonia lembra que

haverá adoçäo de animais neste local. De 2 a 4 de dezembro haverá o Encontro Nacional

das Mulheres Catadoras na Associaçåo Banestado. A Secretaria de Recursos Naturais

estará com uma parte do pessoal sendo transferida para o prédio da Prefeitura. Parque

Municipal do Rio Perequê: foram chamadas ONG's no sentido de que apresentem
propostas de Administraçäo do Parque com uma concessäo de 10 anos. As propostas

estaråo sendo analisadas pelo Conselho. Tais propostas devem conter: Plano de

Manutençåo do Parque, Plano de Manejo, Cadastro lCMBio, Controle de invasöes, etc. Os
resíduos gerados e mal destinados pelos comerciantes de Praia da Leste, foram verificados
pelo Secretário num Domingo de manhä. Os comerciante tem diferentes alegaçöes, Será
exigido apresentação de planilha de gerenciamento do lixo pelos mesmos. Nada mais

havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri

Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo

Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

Jony Harri Bornmann

þ{_
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Natu¡rais Executivo do Conselho
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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná.

realizada no dia 28 de novembro de dois mil e treze. às quatoze horas e trinta minutos na

Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os

conselheiros Sergio Luiz Cioli, Odalþor Ferreira AIves, Alfredo Mittelstedt e Jony Harri

Bommann. Também estiveram presentes: Camilla Beatriste e Joyce Pulino da comunidade:

Vanessa Santa Maria da AMPP: Willian Carli do NAGUAR e Yana Kossemba da APIG. O

Secretário Municioal de Recursos Naturais e Presidente do Conselho. Sr. Sérgio abre a

reuniåo e soiicita ao Sr. Willian informes da Conf. Nac. de M.4.. O mesmo diz oue 3

oropostas do litoral foram aprovadas e que devemos adaptar as propostas ao nosso

município. Em seguida o Sr, Sérgio trata dos informes: o IPTU Verde que será imolantado e
que trará benefícios tributários para os comerciantes e povo em geral: oanfletos sobre

Recicfagem que seräo distribuídos a alunos e professores: a AMCORESPP nåo està em

ordem pois näo apresgnta certidöes; dia 14 de dezembro em uma açåo integrada com o

Corpo de Bombeiros. iAP, Mar Brasil e Secretarias Municipais de Pontal do Paraná,

Matinhos e Guaratuba. será realizado um mutirão de limpeza das praias, com o apoio da

Policia Militar e Marinha; o Projeto Pontal mais Veräo oue reúne as Secretarias de Meio

Ambiente, Es.oorte, Lazer e Juventude. Cultura e Educacåo será realizado nas oraias cie

Pontal do Paraná nas datas: 10-13 de janeiro em Praia de Leste, 17-19 em Shangri-L¿À. 24-

27 em lpanema e 31 de laneiro a 2 de fevereiro em Pontal do Sul: serão instaladas 100

logos de fixeiras (recictado e orgänico) na praia, calçadão e outros. Foi comentado ainda

oue a OperaçQo Veräo deste ano será prejudicada por haver diminuição no efetivo,

måquinas e menos atividades, uma vez que o Governo Estadual alega não ter recursos.

Encerrando, o Sr. Sérgio informa que o CIAS terá uma Usina de Processamento de

Reciclados. Nada mais havendo para ser tratado. o Sr. Sérgio deu por encenada a reuniâo

e eu. Jony Hani Bommann lavrei a presente ata que após lida e aprovada gelo eonselho,

será assinada pelo Secretário Municipal de Reo.¡rsos Naturais e Secretário Executivo do

Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Jonv Harri BornrFanl

Munic. Naturais Executivc dc Ccnse!1.'
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Ata da reunião Odinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada rp dia 29 de laneiro de dois mil e quatorze, ås quatorze horas e túnta minutos na

Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os

conselheiros Sergio Luiz Cioli, Elizangela Guimaråes Rocha, Jony Harri Bornmann e

Guilherme Zavataro. Também estiveram presentes: Camilfa Eleatriste da comunicfade:

Amanda Albano da Maris, Marcelo Elisio e Vanessa Santa Maria da AMPP; e Willian Carli

do NAGUAR. O Secretário Municipal de Recursos Naturais e Presidente do Conselho, Sr.

Sérgio abre a reunião comentando sobre o bem sucedido Pontal Verão e fraca participaçao

de entidades e ONG's. lnforma que existe atualmente o valor de R$98.0æ,0O (Noventa e

Oito Mil Reais) em recursos depositados no Fundo Municioal do Meio Ambiente. O Sr-

\Mllian faz um relato do Proleto Recicla-Bicho" uma parceria da Secretaria Municipaf de

Recursos Naturais e a Associaçäo dos Moradores de Pontaldo Paraná-AMPP onde o valor

arrecadado com a coleta de oleo residencial usado ê destinado à castraçåo de animais de

rua. Explica gue o comprador de Araucária fomece os recipientes para armazenagem do

óleo e que paga R$0,70 o liúo. lnfonna que só no CEM foram coletados 50 litros de óleo em

uma semana e a meta é cotetar 1.mO liúos no mês. Já foram distribuidos recioientes de

coleta nas escolas e a meta é distribuir nos restaurilÞs de Pontal. A PrefeÍh.¡ra vai ceder

caminhåo para coleta nos locais e também cederá local para armazenagem deste óleo. O

Sr. Sérgio faz a leitura de ofício enviado para a AMCORESPP em 28 de novembro de 2013

e Ínforma oue está momentaneamente suspenso o pagamento de afuguef do banacão de

reciclados. bem como o empréstimo do recolhimento de reciclados para a AMCORESPP até

que os mesmos apresentem a documentaçäo solicitada pela Secretaria Municioal de

Recursos Naturais. Como a situaçåo está crítica no CIAS o Sr. Sérgio solicita nova vístorÍa

por uma comissäo do Conselho. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por

encerrada a rcunião e eu. Jony Hani Bommann lavrei a presenÞ ata que apos lida e

aprovada pelo Conselho. será assinada pelo Secretário Municþal de Recurcos Naturais e

Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Luiz Hani
Naturais Executivodo ConseLbDe
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ordinária do conselho Munic de Meio Ambiente de Pontal do Paraná.

27 de marco de dois mil e quatoze. às quatoze horas e irìnta mìnutos na
-ia c¡a reuniäo

==itzac¡a 
no oia

:ecretaria Municioal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram oresentes os

conselheiros Sergio Luiz Cioli, MARCELO Rocha da Silva,Jackson Jorqe Cunha. Aifredo

Mittelstedt. Jony Harri Bornmann e Guilherme Zavataro. Tambèm estìveram Dresentes:

Sandra Luiza Machado da Secretaria Municioal de Saúde. Camilla Beatriste. Marílda

Rebolo e paulo Martins da comunidade: Amanda Albano da Maris, Janina Huk Schamber=q

cio eEM. lcaro Max Cuesta do CEM-Prqeto GERO. Lucas Sielski de Oliveira do lnstituto

Ambiente em Marmento. Vanessa Santa Maria da AMPP. Willian Carli do NAGUAR. e seis

reoresentantes da AMCORESPP' O Secretário do Çonselho abre a reunião com a leitura da

Ata anterior. Em seguida o Sr. Willian faz um relato do Proieto Recicla Bicho oara aoueles

que ainda näo o conhecem. informando que todas as escolas municioais serão atendidas. O

Sr. Marcelo da Vigilância Sanitária colocou à disoosicåo sua equioe oara divulgar o Projeto.

O Sr. Willian fala do Projeto do Curso de Producäo de Mel que será realizado nas

deoendências da Secretaria de Recursos Naturais em parceria Gom o SENAR, que só

aprova alunos oriundos da agricultura ou indígena. Será ofertado 15 vagas para este curso e

os alunos (_grupos de 5) receberäo 1 caixa de abelhas e um kìt com vestimenta e fumegador.

Também está previsto mais um dia de curso para construção de caixa de abelhas. Sr'

Willian informa que está se tornando realidade o viveiro de mudas no Guaraguaçu. O Sr'

Willian lê uma prooosta de qastos do Fundo Municipal do Meio Ambiente -para 2014' Os

itens foram lidos. discutidos e aorovados pelos conselheiros presentes. sendo que seräo

colocados oara aprovaçäo para os demais conselheiros. como segue a seguir: a) Proieto de

Fomento à produçåo de Mel (curso)-R$5.000.00: b)Verba para Publicidade (Panfletos'

informativos, adesivosÞR$8.000,00; c) Verba para desOesas dos Conselheiros (eventos'

conqressos, semÍnários, regularizaçåo cio Parque, etc)-R$3.000,00; d) Caninho de caroa

com ctuas rocias-Rg120.@; e) Uniforme para os Fiscais-R$300.00; f) VeÎculo para

FiscalizacãeRS30.0@.00: g) Retroproietor-R$2.500,00: h) Máquina Fotográfica-

R$2.000,00, i)Aparelho GPS (2 unidades)-R$1.2OO,OO. Lembrando que os itens g,h e ijá
foram aprovados anteriormente e não adquiridos. Em seguida foi dada a palavra para a Dra'

Sandra da SMS, A mesma se mostrou preocupada com a queståo de animais soltos

(cachorros, cavalos, vacas, cabras, etc.) A Vanessa da AMPP explica sobre o Proieto Bem

Estar Animal da AMpP e sugere uma reuniäo na SMS no sentido de se desenvolver um

projeto para a populaçäo e que outras secretarias estejam envolvidas. Posteriormente a

AMpp entrará em contato com a SMS para marcar uma reuniäo. Em seguida foi dada a

palavra

explicaram o Projeto que
aos srs. lcaro e Lucas para falar sobre o Projeto criando Terra. os mesmos

consiste em compostagem e -que seräo feitas sensibilizações nas

escolas oor meio de teatro. como a secretaria de Educaçao iá fez um contrato com o sr

Francisco Þor um ano o Sr sérgio sugere que o pessoas do GERO marquem uma reunlao

com o Sr. Francisco para uma parcena. Foi aprovado o calendário de eventos de Meio

Ambiente gara 2014. ou seia, Semana Municipal do Meio Ambiente, Dia do Pescador e Dia

Mundial da Limpeza de Praias e Rios. A Janina do Cem fala do Festival da Primavera e o

Sr. Sérgio sugere marcar uma reuniäo na Secretaria de Desenvolvimento. Em seguida foi

discutido a questäo da Coleta Seletiva. Hoje existem 2 caminhões Para este serviqo e

seoundo o Secretário Sérgio os mesmos näo estäo circulando por falta de motoristas

concursados. O Sr. Jackson informa que um deles estå realizando serviços para outra

Secretaria. lnform também oue Protocolou å'entrega das contas da AMCORESPP desde

2009. O Sr. Sérgio diz que faltam os Planos de Açäo e Físico-Fìnanceiro para serem
.L

tlJ
apresentados. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por
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reuniåo e eu. Jony Hani Bommann lavrei a presente ata que após fida e aprovadaConselho. será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais e SecretárioExecutivo do Conselho de Meio Ambiente.
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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná,
realizada no dia vinte e nove de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta
minutos na Secretaria Municipal de Recursos Naturais de pontal do paraná. Estiveram
presentes os conselheiros Elisangela Guimarães Rocha, Jackson Jorge Cunha, Alfredo
Mittelstedt, Jony Harri Bornmann e Guilherme Zavataro. Também esteve presente Willian
Carlí da Secretaria Municipal de Recursos Naturais, Diego C. Nogues da Mar Brasil e yana
Kossemba da Secretaria de Desenvolvimento. Abrindo os trabalhos o Sr. Willian informa que
por orientação da Procuradoria Jurídica do Município, nem todas as despesas solicitadas pela
AMCoRESPP no seu ofício oo3/2014 de 04 de abril de 201,4, podern ser concedidas. Após
ampla díscussão pelos conselheiros fica aprovado o repasse das despesas de aluguel ,luz, água
e telefone, perfazendo um total de RS 2.700,00 por mês até janeiro de 2015, no sentido de
não comprometer muito o repasse do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Fica aprovado
também que deverá ser formalizado o empréstimo na modalidade jurídica que a prefeitura de
Pontal do Paraná escolher, de um dos caminhões adquiridos pelo Fundo Municipal do Meio
Ambiente para coleta seletiva a ser realizada pela AMcoRESpp com a responsabilidade da
Prefeitura ceder o motorista. Ficou aprovado também, que será enviado ofício para a
Prefeitura no sentido de solucionar o problema da destinação do outro caminhão também
adquirido pelo mesmo Fundo acima citado. A Yana trouxe convite da Secretaria de
Desenvolvimento que trata de Capacitação de Conselheiros Municipais a ser realizado no dia
09 de junho. Existem 5 vagas para o CMMA, sendo que dos conselheiros presentes,
participarão a Elisangela, Jony, Jackson e Willian. Serão contatados os demais conselheiros
atuantes para ver se mais algum tem interesse. O Sr. Alfredo informa que enviou e-mail ao
Presidente do NAGUAR dizendo que por questões de saúde não poderá mais estar presente
nas reuniões do Conselho, e solicita que outro nome da entidade seja escolhido e informado.
Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Jony deu por encerrada a reunião e eu, Jony Harri
Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo
Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do Conselho Municipal de
Meio Ambiente
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Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reun¡äo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 07 de agosto de dois mil e quatoze, às quatorze horas e trinta minutos na
Secretaria Municipal de Recursos Naturais de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros e convidados do CEM, NAGUAR, AMPP, Mar Brasil e da Secretaria de
Recursos Naturais conforme lista de presençq. Após lida a Ata da reuniåo anterior o
Presidente do Conselho abre a reuniäo fazendo um breve histórico do Parque do Perequê e
do porque a Prefeitura näo pode administrar o mesmo. Relata que houve reuniäo com
ONG's no sentido de apresentarem um projeto para administraçáo do Parque e somente o
NAGUAR apresentou o mesmo, que está na Procuradoria para ser aprovado até novembro
no máximo. Representantes do Cem perguntam se o espaço do Parque teÉ realiza$o de
projetos de Educaçäo Ambiental. Passando para o item seguinte da pauta o Sr. Sérgio diz
que o município deve estar alerta com o programa da Operafro Veråo, uma vez que é ano
eleitoral e que o governo ainda precisa pagar as despesas com a Operaçäo Veråo anterior.
O município já tem um projeto do Pontal Mais Veråo, com o apoio das Secretarias de
Saúde, Esportes e Educaçäo. A Juliana do NAGUAR apresenta um Projeto de Educaçåo
Ambiental a ser realizado em escolas municipais. O Sr. Sérgio frala que já existe um projeto
há 2 (dois) anos na Amatuzzi e que a Secretaria de Educação nãr tem como obter recursos
para este projeto, e que o mesmo poderá ser realizado utilizandose do Fundo Municipal de
Meio Ambiente. Ficou acertado que será marcada uma reuniäo e¡ctraordinária com os
envolvidos na escola Amatuzzi. O Sr. Sérgio enfatiza que as cozinheiras, zeladoras e
demais empregados das escolas devem estar contemplados no projeto. O Sr. Sérgio
informa que eståo sendo capacitados 6 (seis) Guardas da Força Verde para fiscalizaçäo
ambiental. O Sr. Sérgio convida os presentes para o circuito ecolitoral do Guaraguaçu que
será realizado dia 09 de agosto. O Sr. Sérgio faz um relato da apresentaçäo realizada na
Audiência Pública do Plano de Gerenciamento de Resíduos. Água, Esgoto e Drenagem.
Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encenada a reunião e eu, Jony
Harri Bommann lavrei a presente ata que após lida e aprovada peb Conselho, será
assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
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Sérg Cioli Jony Bommañn
Secretário Executivo do ConselhoNaturais



Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná,
realizada no dia 29 de outubro de dois mil e quatoze, às quatoze horas e trinta minutos na
sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em pontal do sul. Estiverampresentes os conselheiros e convidados do NAGUAR, AMpp, e da secretaria de Recursos
Naturais conforme lista de presença. Após lida a Ata da reuniåo anterior o presidente do
Conselho abre a reuniäo fazendo um breve histórico do porque a prefeitura nåo pode
assinar um convênio, conforme anteriormente tratado, entre o NAGUAR e a mesma, pois
isso deve ser realizado através de Edital. Uma vez que já existe uma parceria entre o CEM e
Prefeitura, o Sr' Sérgio sugere seja realizada uma reuniäo entre a Secretaria de Recursos
Naturais' NAGUAR e CEM, afim de ser verificada a possibilidade de haver um acórdo entre
as partes' O Sr. Jony ficou encanegado de entrar em contato com a Camilla, pesquisadora
do CEM para ver qual a melhor data e horário para ser realizada a reuniåo. Em seguida oSr' Sérgio explica a Lei aprovada na Câmara de vereadores e que irá para o prefeito
sancionar, a respeito de repasse financeiro para castraçåo de cachonos de rua a ser
realizada por Clínica conveniada.. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por
encerrada a reuniåo e eu, Jony Hari Bommann lavrei a presente ata que após lida e
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais e
secretário Executivo do conselho Municipal de Meio Ambiente.

Jony
Naturais Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de ft/leio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 27 de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos

na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram

presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presenç4. O Secretário justifica a

ausência do Presidente por estar em reuniåo urgente e passa a ler a Ata da reuniäo anterior.

O Sr. Gilberto Espinosa justifica a falta do conselheiro Odalbor e diz que o está

representando nesta reunião. O Secretário recebe ofícios do CEM, Rotary e Naguar

indicando os seus respectivos conselheiros, sendo que o Rotary ainda vai indicar o seu

suplente. Logo após as representantes do CEM se apresentaram e como não havia

assuntos a serem votados e nem quórum suficiente para isso, o Sr. Jony deu por encenada

a reuniåo e o mesmo lavrou a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será

assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do

Conselho Municipal de Meio Ambiente.

R-\

Secretário Executivo do ConselhoMunic.
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IAta da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 29 de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos na

Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram

presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Presidente inicia a

reunião sugerindo que o calendário de reuniöes de 2015 seja mantido na última quinta-feira

de cada mês. Em seguida explicou os motivos das alteraçöes na composiçåo do conselho e

que a Lei 1477 de 18.12.2014 no seu Art. 10. agora estäo representados a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento, a Provopar e a Copel. - Plano Municipal de Recursos

Hidricos: será licitado e o mesmo vai contemplar a limpeza dos canais de drenagem,

histórico do que é natural e o que é artificial, etc,mas que ainda falta o Têrmo de Referência.

- plano de A$es para 2015.0 mesmo nåo foi discutido por ser muito extenso e será

enviado por e-mail aos conselheiros para leitura e discussão em reunião posterior. - Lei

1463 que trata das zoonoses. O Sr. Sérgio informa que foi marcada uma reuniäo com os

veterinários de Pontal, porém apenas um compareceu. Será normatizado o teor da Lei, no

sentido de atender a população, como o cadastrgmento dos anima¡s, raça, número de

castra6es, tipo, etc. O Sr. Sérgio informou que a Lis Utrabo apresentou um projeto que

trata do cadastramento e chipagem de equinos. Algumas dúvidas da Leiforam levantadas e

o Sr. Sérgio verificará com o jurídico. O Sr. Sérgio informa que até o presente, o valor

deposita& no Fundo Municipal de Meio Ambiente é de R$ 271.764,07. Após discussöes a

respeito de coþta de lixo ficou aprovda uma rzuniäo extraordinária para tratar de assuntos

da AMC,ORESPP. O Sr. Guilherme da Sanepar falou do Eco Express, um ônibus de

Educação Ambiental da Sanepar em que mosfra todo o ciclo da água, que poderá ser

instalado em Pontal. Ficou aprovado que o mesmo seria instalado em lpanema por possuir

infraestrutura para isso. Como nada mais havia para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por

encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri Bornmann lavrei a presente ata que após lida e

aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais e

secretário Executivo do conselho Municipal de Meio Ambiente.

Jony Harri mann

Munic. Naturais Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do
Paraná, ¡ealizada no dia 26 de março de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta

minutos na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul.

Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Presidente

inicia a reunião solicitando ao Secretário que seja lida a pauta e discutida, como segue: 1-

Amcorespp - o Sr. Jackson apresentou os relatórios de coleta seletiva do período de

dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, bem como a relaçåo dos associados. Foi verificadq
que a quantidade coletada é muito pouca, levando em considenação o investimento da

Prefeitura. Os 2 motoristas deveråo ser convocados para participarem da próxima reuniåo

do conselho no sentido de se verificar o que está ocorrendo em relaçäo a baixa quantidade

coletada de material reciclável. 2 - Barraúo de reciclados - o Sr. Sérgio explicou que vai ser
aberto um Edital de Licitaçåo dia 13 para a construçåo de um barracäo em área definida no

balneário Primavera. 3 - Poluiçåo Sonora - o Sr. Sérgio disse que os comerciantes de Praia

de Leste sugeriram que se aumentasse o limite de decibéis de 70 para 100 diumo e de 60
para 90 notumo. O Conselho votou por manter a atual legislaçåo. 4 - Recicla Bicho - O Sr.

Jony apresentou um folheto com o resumo do Projeto e explicando o mesmo, sugerindo a
entrada como parceiro o Naguar parE¡ as palestras de Educação Ambiental nas escolas. O

Sr. Guilherme sugeriu que se colocasse a Sanepar como parceiro, e qt'le a mesma pode

imprimir os folhetos e verificará se há possibilidade de doação de þombonas e adesivagem.

O Sr. Sérgio disse que irá imprimir 10.000 folhetos para serem distribuídos nas escolas e

colocaçäo em outros locais. Também comenta sobre a Lei de Zoonoses, dizendo que até o
mês que vem será credenciada a clínica por convênio. 5 - Área degradada do balneário

Shangri-Lá - o Sr. Caio ficou de fazer uma apresentaçäo do problema neste balneário,
porém por problemas particulares nåo pode se fazer presente. Ficou decidido gue o mesmo

farâ a apresentação na próxima reunião do Conselho. O Sr. Sérgio sugeriu um item para a
próxima reunião sobre a polui@ visual prwocada por placæ ao lango da rodovia PR-412,
o Projeto Cidade Limpa. Como nada mais havia pert¡ ser ffiado, o Sr. Sérgio deu por

encenada a reuniåo e eu, Jony Hani Bornmann lavrei a presente ata que após lida e
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Municipal de Recr¡rsos Naturais e

Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Cioli Jony
rsos Naturais Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reuniåo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do
Paraná, realizada no dia 26 de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta
minutos na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul.
Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Presidente
inicia a reuniäo sugerindo que os novos conselheiros se apresentem aos demais. Em

seguida o Sr. Sérgio explica o motivo desta reuniäo específica para tratar de assuntos
referentes à AMCORESPP e solicita ao Sr.Marcelo G. Feneira do lnstituto de Cidadania que
fale de sua instituiçåo. O Sr. Marcelo fala sobre associativismo, como funciona, sistema de
sócios, anecadaçöes e até mesmo sobre erradicaçäo de trabalho infantil. O Sr. Marcelo diz
que tem conhecimento das dificuldades da AMCORESPP e que está disposto a auxiliá.los
no que for possível no sentido de a mesma se torne uma entidade organizada e que

funcione de acordo com o sistema de associativismo. Reconhece 3 entidades que fazem
coleta de lixo reciclável: a ACARPE, a AMCORESPP e o Sr. Weber que é um particular
montando uma estrutura própria. A Sra. Liliane da Provopar fala do trabalho da ACARPE e a
ajuda que o Sr. Marcelo vem oferecendo. Ficou acertado do Sr. Marcelo falar com o Sr.

Weber no sentido de unir-se à ACARPE. O Sr. Sérgio lembra do Têrmo de Ajuste de

Conduta firmado com a Dra. Margarete em 2O1O a respeito de coleta seletiva e diz que
precisa de dados para apresentar para a mesma. O Sr. Jackson diz que entrega
mensalmente para a Sanepar um relatório e se compromete a entregêrþimestlalngnþ_u¡û
relatório para o Conselho. O Sr. Jony pergunta o que contém o relatório, e o Sr. Marcelo
pergunta sobre o itinerário e tonelagem. O Sr. Jackson explica que a demanda é muito
grande e nåo pode atender todo o município e que alguns catadores pegaram os carrinhos
da associação mas vendem o matenal para atravessadores. O Sr. Sérgio explica que os
atravessadores serão fiscalizados e aqueles que não atenderem às exigências legais seråo
notifìcados e até mesmo impedidos de continuarem o recolhimento destes materiais. O Sr.

Sérgio diz que está para ser assinado um convênio com o lnstituto Fukuoka que recolherá o
material inservível para reciclagem, pneus, monitores de computador, lâmpadas, vidro, etc.,
pois apesar de existir Lei de Logística Reversa, a mesma nåo funciona aqui. O Sr. Kopp
sugere que sejam realizadas palestras aos catadores a cada 6 meses e que se convidem
médiços, psicólogos, etc. para uma açäo social com os mesmos. O Sr. Sérgio deixa a sede
do parque à disposiçao para estas atividades. A Sra. Liliane solicita o espaço da sede para
atividades sociais com os catadores da ACARPE. O Sr. Sérgio comenta que há uma
necessidade dos conselheiros dos 7 municípios se unirem no sentido de planejamento e até
cobrar do Governo Estadual quanto às atividades da Operaçäo Veräo que este ano ficou
aquém do esperado, trazendo algumas dificuldades para os municípios. Como nada mais
havia para ser tratado, o Sr. Sérgio deu por encerrada a reuniäo e eu, Jony Harri Bornmann
lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário
Municipal de Recursos Naturais e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
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Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do
Paraná, realizada no dia 29 de abril de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos
na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul, Estiveram
presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a
reuniåo dizendo que está como Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo uma vez
que o Secretário de Recursos Naturais solicitou exoneraçåo do cargo e que o cargo de Vice-
Presidente ainda está vago. Segue-se uma apresentaçäo dos conselheiros e convidados.
Após a leitura da ata anterior o Sr. Jony comenta que näo será discutido nesta reuniäo o
Pro.¡eto Cidade Limpa citado na ata anterior uma vez que este assunto seria tratado pelo
Secretário de Recursos Naturais. Segue-se a pauta da reuniåo. 1-Recicla-Bicho: A Vanessa
explica a queståo social da Causa Animal da AMPP, do recolhimento de óleo usado e da
queståo animal de Pontal como um todo. O Emmanuel sugere que o Projeto seja
apresentado em uma reuniåo do Rotary Club para que o mesmo verifique a possibilidade de
apoiar esta queståo tåo importante. A Ong Mar Brasil também se dispöe a apoiar a causa. 2-
Veículo de Fiscalizaçäo da Secretaria de Recursos Naturais: o Sr. Jean, Secretário interino
verificará se o veículo UP da VW foi adquirido através do Fundo Municipal de Meio
Ambiente. Após discussåo, o Conselho vota e determina que tanto o veículo a ser verificado,
como os caminhões adquiridos através do Fundo SOMENTE serviråo para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Recursos Naturais, ficando vetado o empréstimo para
outras atividades. 3-Conserto do caminhåo de reciclado: este caminhåo serviu para
atividades da Secretaria de recursos Naturais e da Secretaria de Obras como enfatizou o
Jackson. O Sr. Jean apresenta 3 orçamentos de conserto. Como a Secretaria de Obras
alega nåo ter recrlrsos financeiros para o conserto e após longa discussåo no conselho,
ficou decidido que uma comissäo do Conselho se reunirá com o Prefeito Edgar Rossi para
discutir esta queståo. A comissåo é formada pelos conselheiros Odalbor, Joåo, Jackson e
Jony. 4-Motoristas dos caminhões de reciclados: ficou decidido que este assunto será
abordado na próxima reunião do Conselho. S-Aterro Sanitário: o Sr. Jony apresenta o Jomal
Tribuna do Litoral que destaca em sua capa o problema do ateno, bem como veiculaçåo em
TV deste assunto. Segue-se uma disq.rssåo acalorada sobre o problema do ateno que é um
consórcio entre Matinhos e Pontal do Paraná. Segundo informaçöes do Jornal como da TV o
ateno nåo segue norma$, deixando de executar trabalhos de tratamento do lixo, gases,
reflorestamento e o pior que é o chorumer que em dias de chuva escore para o Rio pery
que deságua no Rio Guaraguaçu e segue para o Mar. O convidado Sr. Caio, que já foi
Diretor da Secretaria de Recursos Naturais, explica que já existe um Termo de Ajuste de
Conduta, bem como 3 denúncias no Ministério Público, além de denúncias no lAp. Ficou
decidido que a mesma comissåo que tratará da questão do conserto do caminhão também
tratará deste assunto com o Prefeito. O Sr. Caio sugere que seja procurado o Ministério
Público de Paranaguá para pegar uma cópia das denúncias, para levar para a reuniåo com
o Prefeito. O Sr. Jean e Sr. Caio visitaråo na semana que vem o MP para solicitar estas
cópias. 6-Área degradada do Shangri-Lá: o Sr. Jony solicita ao Sr. Caio seja apresentado o
assunto. O Sr. Caio faz a apresentaçåo do assunto em queståo, dizendo que era uma área
degradada onde corria esgoto para a restinga, era depositado caliça e outros lixos. Um
empresário que mora em frente, indignado com a situaçåo resolveu patrocinar a
recuperaçåo desta área. A Prefeitura elaborou um projeto levando em conta a existência do
Projeto Orla e o Sr. Caio foi contratado para realizar as devidas licenças ambientais. No
local existe uma placa com o número da licença ambiental do IAP e lá foram realizadas
obras como: plantio de grama após retirada de caliça e lixo e colocaçåo de manilhas para
escoamento de águas pluviais (realizado pela Secretaria de Obras), plantío de árvores
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nat¡vas e colocaçåo de passarela de made¡ra. O Sr. Caio explica que a obra nåo foi

totalmente realizada porque existe uma denúncia no Ministério Público impedindo a

continuidade da mesma, e termina a apresentaçäo. O Sr. Juliano da Mar BËsil inicia sua

fala dizendo que foi a Mar Brasil que fez a denúncia no MP, apresenta copias de ofíèios e

que solicitou cópia do proieto à Prefeitura, ao Sr. Caio e ao lAP. lnforma que o SPU nåo tem

informaçöes sobre o projeto e sugere que possa eventualmente haver dúvidas quanto à

licença ambiental. O Sr. Caio informa que além do projeto a Mar Brasil solicitou

docr¡mentação pessoal e de regularidade de sua empresa. Os conselheiros entenderam que

o assrmto abordado serviu para que futuramente outros projetos que forem realizados na

restinga sejam também trazidos para discussåo. Como nada mais havia para ser tratado, o

Sr. Jony deu por encenada a reuniäo sendo que a ata seÉ pelo mesmo lavrada e que após

lida e aprcvada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos

Naturais lnterino e pelo Secretário Executivo do Conselho Municipalde Meio Ambiente'

Jean dos Santos Jony Hani Bommann

Secretaria Recursos Naturais Executivo do Conselho



Ata da reuniåo Extraordinária do conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do

Paraná. realizada no dia 15 de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos

:ra Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul' Estiveram

presentes os conselheiros conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a reuniåo dizendo

que está como Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo mais uma vez, até que

sejam escolhidos os novos conselheiros para os cargos existentes e que o Secretário de

Recursos Naturais seja escolhido pelo Prefeito Após leitura da ata anterior o Sr. JonY

passa a discorrer acerca da reuniäo da comissäo aprovada na reuniäo anterior, com o

Prefeito Edgar Rossi e também o Diretor Jean sobre o conserto do caminhäo de reciclagem

e do aterro sanitário. Explica que estava na Prefeitura na tarde do dia 12 com o Sr. Joåo da

AMPP para tratarem de assuntos da Associaçåo, quando a Secretária do Prefeito ligou

dizendo que o mesmo poderia recebe-los após as 17 horas. Prontamente o Sr. Jony ligou

para os Srs. Odalbor e Jackson para participarem da mesma' Na reunião o Sr. JonY exPlicou

situação do aterro sanitário e a preocupaçao do Conselho a respeito do assunto. O Sr

Prefeito explica que um ex-empregado do aterro insatisfeito com a sua demissäo é que deu

entrevista Para TV RCI de Paranaguá desencadeando esta notícia para os demais jomais

de Pontal. O Prefeito exPlica que situaçåo do aterro está complicada, que näo existe ainda

licença para a segunda célula, que a atual está sendo ampliada para atender a demanda de

lixo e que solicitou ao IAP uma verificaçäo no local e uma resposta, a qual ainda näo veio

Explica ainda que no dia da denúncia havia sido depositado lixo por um caminhäo carreta de

Matinhos que não conseguiu subir o morro, mas que no dia seguinte este lixo foi depositado

no lugar certo. O Sr. Jony explica que o Prefeito vai marcar com o encanegado do aterro

uma visita da comissäo. O Sr. Alfredo se manifesta preocupado Por este assunto ser de

Saúde Pública e que merece ser investigado melhor. O Sr' Guilherme ugere a ida de um

especialista em aterros no dia da visita' O Sr. Joäo pede licença e volta com Silvana

Borges do CEM que exPlica que existe a professora Heda que leva alunos para visitas a

aterros e tem conhecimento respeito do assunto. A mesma será contatada para fazer

parte da comissäo de visita ao aterro' O conselheiros entendem que nåo såo especialistas

no assunto e que com a ida da professo ra haverá um melhor diagnÓstico. O Sr' Alfredo

comenta que o conselho está levando o assunto muito a sério e que está procurando buscar

uma soluçåo O Sr. Attredo se mosfa preoanpado com a página do CONSEMA no

facebook, uma vez que já Postou aþumas notícias relevantes e que näo foram aprovadas

pelo administrador. Sugere que o Sr. Jony também o seja. O Sr- Jony disse que entrará em

contato com o Willian para ser também administrador e que se näo der certo uma nova

págin do Conselho será feita. O Sr. Alfredo comenta que seja colocado em ata a atuaçåo

dos conselheiros Joäo e Jony que näo medem esforços em procurar solucionar questöes do

município, mesmo tendo pouco tempo de moradia no mesmo. O Sr. JonY continua a

discorrer a reuniåo com o Prefeito e passa a falar sobre o conserto do caminhão de

recolhimento de recicláveis. O caminhäo em questão foi utilizado para recolher reciclados,

porém também foi utilizado pela Secretaria de Obras que alega näo ter verba Para o

conserto, mas, como existe a necessidade deste caminhäo estar rodando e fazendo o

trabalho a que se destinou, os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos, conforme

lista de presença, o conserto do mesmo, desde que nunca mais seja utilizado para outro fim

a näo ser o recolhimento de reciclados. o sr. Jony explica que na ata anterior já consta que

o mesmo não poderá ser utilizado por outras Secretarias, bem como o outro caminhäo e o

utilitário UP, todos adquiridos através do Fundo Municipal de Meio Amþiente' Nada mais

havendo para ser tratado, o Sr' Jony deu por encerrada a reuniåo sendo que a ata será pelo

mesmo lavrada e que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário
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Jean
Secretaria

dos Santos
Recursos Naturais

Municipal de Recursos Naturais lnterino e pelo secretário Executivo do conselho Municipalde Meio Ambiente.

//,'fzu Jony Hani Bommañn
Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 28 de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos na Sede
do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram presentes
os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a reuniäo
dizendo que continua como Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo mais uma
vez. Após a leitura da ata anterior pelo Secretário, o Sr. Jean informa que o caminhäo de
coleta seletiva já está quase pronto. O Sr. Jony solicita ao Sr. Femando Marzo se
apresentar, e o mesmo explica que está para ser empossado como Secretário de Meio
Ambiente a partir do dia 01 e que pretende apresentar uma proposta de política de Meio
Ambiente, sendo que o Conselho e Secretaria devem se unir em tomo de projetos
ambientais. Regimento lnterno: o Sr. Jony informa que o Regimento já foi enviado
anteriormente por e-mail aos conselheiros indicando em vermelho as mudanças em
decorrência da Lei No.1477 de 18 de dezembro de 2014 que altera a representaçåo dos
conselheiros. O Novo Regimento foi aprovado por unanimidade de votos. Fundo Municipal
de Meio Ambiente: o Sr. Jony solicita ao Sr. Jean apresentar o saldo do fundo. O mesmo
apresenta o relatório de dotaçåo mensal, sendo que com o mesmo nåo é possível prever o
que aplicar, e fica o Sr. Jean responsável por apresentar o saldo bancário do fundo. O Sr.
Guilherme sugere que o Conselho tenha acesso direto ao Fundo e que a Secretaria
apresente relatório mensal dos gastos deste fundo. Ateno Sanitário: o Sr. Alfredo inicia a
fala dizendo que o problema do ateno sanitário é muito sério e que desta vez o Conselho
está empenhado em verificar a realidade. O Sr. Jony solicita ao convidado José Maria,
engenheiro ambiental aposentado a falar sobre o assunto. O mesmo explica que existiam
diversos problemas quando o mesmo tez uma visita ao mesmo e que até hoje
provavelmente ainda persistem. O Sr. Femando diz que existe um pedido de informaçåo por
parte do vereador André Camargo sobre o assunto, e sugere que o gestor do Aterro seja
convidado para a próxima reuniäo do Conselho. O Sr. José Maria sugere uma análise de
água do Rio Peri e da lagoa de conten$o. A Sra. Vanessa fala que após a visita da
comissäo ao Ateno o Conselho dará seu parecer. Da mesma forma, o Sr. Gilberto sugere
um parecer do Conselho. Barracão de Reciclados: o Sr. Jean fala da intençäo da Prefeitura
de se construir 2 banacöes de reciclados, um no balneário Primavera e outro em Pontal do
Sul ao valor de aproximadamente R$ 85.000,00 cada. Após discussåo foi decidido que este
assunto será objeto de nova discussäo posteriormente. A Liliane fala da importância da
reciclagem e cita o Sr. Weber como sendo também um colaborador para diminuir este tipo
de material no Aterro. Guarda Municipal: o Sr. Jean trouxe ofício da Secretaria Municipal de
Cidadania e Direitos Humanos em que solicita verba do Fundo Municipal do Meio Ambiente
destinado à Guarda Municipal Urbana. Após discussäo os conselheiros decidiram que esta
aplicagåo de valores näo compete ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Página do
CONSEMMA no facebook: os conselheiros discutiram e deliberaram que a página nåo pode
ficar restrita a uma pessoa que no caso é o Sr. Willian e sugere que o Secretário Sr. Jony o
procure no sentido de liberar a administraçäo da página também para este. Tráfego de
veículos de traçåo animal: A sra. Lis Utrabo apresenta um projeto do assunto e explica
sobre o problema da regulamentação do tráfego de animais e que o Código de Proteçåo
Animal está sendo revisto. Sugere o cadastro dos atuais carroceiros e de seus animais,
sendo que estes poderäo trafegar normalmente e que depois disso não se cadastrariam
mais carroças e animais. Diz ainda que o vereador André Camargo estará apresentando
uma Lei neste sentido. A Sra. Vanessa pede a palavra e levanta uma queståo jurídica do
assunto, dizendo que nåo pode haver restriçöes e que nåo se deve proibir uma futura
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Jony faz um histórico da representaçåo de ONG Ambiental no Conselho, sendo que os

conselheiros já tinham -conhêcimento de parte do assunto. O Sr. Jony explica que o

Conselho está inegular desde Fevereiro pois ainda näo ficou decidido qual Ong seria o

representiante no mesmo. Explica que a ONG Mar Brasil permaneceu por 6 anos no

Conselho e que a ONG Naguar está apenas há 2 anos e que solicitou ao Sr. Juliano Dobis

continuar por mais um período, no sentido de dar continuidade aos trabalhos atuais do

Conselho. Explica sobre a rotatividade de Ong's conforme reuniäo. Como é intençäo da

ONG Naguar continuar no Conselho e que a ONG Mar Brasil solicita o seu retomo, sugere

ao Conselho decidir este impasse. Informa aos conselheiros como recebeu a Secretaria e

como a está deixando, c¿lso o Naguar nåo permaneça no Conselho. Ao sugerir que fosse

votado pelo Conselho qual a Ong que ficaria no Conselho, a Sra. Camilla Beatritse da Mar

Brasil diz que näo há necessidade entendendo que as duas ficariam no Conselho. A mesma

sugere congelar o assunto e que seja retomado na próxima reuniåo após conversar com o

Sr. Juliano. Os conselheiros entenderam que este assunto poderia ser decidido nesta

reuniäo, porém como o Sr. Juliano näo está presente fica definida a próxima reunião do

Conselho para o encenamento deste assunto. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr'

Jony deu por encenada a reuniåo sendo que a ata será pelo mesmo lavrada e que após lida

e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Naturais

lnterÍno e pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Jean dos Santos Jony Hani

Secretaria Recursos Naturais rio Executivo do Conselho
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Ata da reuniåo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 25 de junho de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos na

Sede do parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram

presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a

reuniäo dizendo que agorE¡ efetivamente o Conselho tem um Presidente que é o Secretário

Municipal de Recursos Naturais, Sr. Carlos Femando Mazo e que os demais cargos seräo

escolhidos posteriormente. Após a leitura da ata anterior o Sr. Jony informa que o Sr'

Alfredo Mittelstedt, por questöes particulares e de saúde nåo participará mais do Conselho e

que provavelmente o Sr. Willian Carli estará em seu lugar. Apresenta o relatório da

Amcorespp. lnforma ter solicitado junto ao Departamento de Finanças da Prefeitura o saldo

efetivo do Fundo Municipal de Meio Ambiente que é de R$ 310.872,43 no dia 03.06.2015' O

Sr. Guilheme solicita a palavra dizendo que gostaria que fosse escolhido outro Tesoureiro

do Conselho par€¡ ficar em seu lugar uma vez que os atuais recursos do FMMA säo oriundos

da Sanepar do qual ele é o representante no Conselho. Em seguida passa-se a discutir a

pauta da reunião. 1) Ateno Sanitário. O Sr. Jony faz um relato da visita ao aterro sanitário

que teve uma duração de 2 horas e trinta minutos aproximadamente, onde os conselheiros

conheceram todo o funcionamento do ateno, as lagoas de tratamento do chorume, a

compactaçåo do lixo, os problemas com a licença ambiental e como o CIAS está fazendo

dentro de suas possibilidades. Estiveram presentes os @nselheiros Jony Hani Bommann,

João Rempel e Odalbor Feneira Atves, a ffissora. Hedda Kolm do CEM, o jomalista

Carlos Mora da Tribuna do Litoral que estaÉ noticiando a realidade do Ateno, e estiveram

também a Adriana de F. Feneira e o Jean Darling Padilha dos Santos da Secretaria

Municipal de Recursos Naturais. A Professora. Hedda faz uma explanaçäo do que é lixäo,

aterro controlado e aterro sanitário e explica sobre a infraestrutura básica de um aterro

sanitário e das lagoas de tratamento (aeróbica, facultativa e de polimento). Explica ainda a

respeito do Rio Pery e que nåo há como se verificar contaminaçåo do mesmo' Odalbor

pergunta sobre a área de ampliaçåo e dos dutos de escape de metano. O gerente do CIAS

Cambará explica que existe um Termo de Ajuste de Conduta C|.AC) finnado com o lAP, que

a Adriana da Secretaria Municipal de Recursos Natunais está colaborando neste sentido e

que a Licença Ambiental de funcionamerìto do ateno está vencida desde 2O1O' Até que se

acerte esta questËio näo é possível uma autorizaçâo pafa nova célula, e sendo assim, o

CIAS está depositando o lixo dentro de suas limitações, porém atendendo no que se refere

a ateno sanitário. Quanto às saídas de gás metano o Cambará explica que em posse do

mapa dos dutos que existiam será escavado para ampliaçåo dos mesmos e que näo há

possibilidade de explosão. A profa. Hedda sugere montar um histórico do CIAS para uma

reuniåo com o IAp e Conselho Municipal de Meio Ambiente de Matinhos. O Sr Jony sugere

que as discussões no conselho deste assunto já desgastado, deve ser congelado, uma vez

que foi comprcvado que o local onde é depositado o lixo de Pontaldo Paraná e Matinhos é

um Atero Sanitário e nåo um "lixäo" como é propagandeado, e que este assunto volte a ser

discutido após reuniöes com IAP e Conselho de Meio Ambiente de Matinhos como foi

sugerido. O Sr. Femando diz que o IAP dificulta açöes ambientais em Pontal e que esteve

em reuniåo com os Secretários de Meio Ambiente em Antonina. Fala ainda que o Colit é

formado por pessoas de Curitiba e que deveriam ter muito mais representantes do litoral.

Salienta que a mesa de discussöes do Conselho näo seja para debate político. O Sr.

Antonio fala que deve ter um PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O

Juliano da Mar Brasil sugere procurar o IAP para dialogar sobre as questöes ambientais

pendentes de Pontal. O Sr. Caio informa que existem muitos processos no IAP e que eles

pretendem atender primeiro as demandas do Ministério Público e depois as dos municípios.
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Lembra ainda que de acordo com a Resoluçåo 14o a partir de 2016 os licenciamentosambientais seräo de responsabilidade dos municípios. 2) Denoue: a secretária Municipal desaúde explica que estäo ocorrendo trabalhos 
"r p"ra"ia quanto a vistorias, uma vez que oefetivo para dar conta de tudo é muito p"qr"no. Ho¡e tem 4 pessoas trabathando nestaqueståo quando deveriam ter 22 para suprir as necessidades. Diz que está sendo elaboradoum Projeto de Lei de Endemias. lnforma que o caso de dengue hemorágica oconido emParanaguá e veiculado pela imprensa nåo passa de boato. Diz que está sendo feito umtrabalho de prevençåo nas escolas, mas que ainda há muito para ser feito e esperË¡ acolaboraçäo da população. 3) RECEDA: o sr. Jony apresenta um esboço de um projeto quevisa diminuir o impacto ambiental do ateno sãn¡i¿rio. consiste no cadastramento depessoas que possam se interessar-pelo projeto e que receberåo Educaçåo Ambiental,orientaçöes de como separar lixo orgånico de iecicláv"r 

" ""p""itaçåo 
para compostagem ehorta caseira' A princípio seria feito um projeto piloto a ser realizado no balneário de pontal

do sul e o financiamento do mesmo seria através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. osr' odalbor argumenta que o Fundo é do municipio todo e pergunta porque fazer só emPontal do sul' o sr' Joåo explica que é um pro¡åto piloto e que se der certo podeÉ serestendido para todo o município. o sr. Guilherme rrt"r" verificar financiamento junto àFUNASA' os conselheiros sugerem a elaboraçåo oe um projeto completo e se possível emparceria com outras ong's. o sr. Fernando dizque este projeto vem de encontro com o quea secretaria Municipal de Recursos Naturais está pretendendo. Fala sobre reciclagem emgeral e que a Prefeitura deve dar o exemplo, começando com ss.¡s colaboradores. DÞ queserá feito um roteiro de coleta seletiva com os caminhões passardo na avenida e n¡asprincipais' Argumenta também que há uma necessidade de se dar urna maior ater,ção a ¡hado Maciel no sentido de se fuer um proþto cle erhrcaçao ambþntal e coleta seletiva. eRecida-Bicho: o sr. João erplica que o cEM esÞÉ 
"rrr"noo 

@mo parceiro clo projetoexistente uma vez que promoverá extensåo universitária com este tema. o sr. Jandir dizque iá faz coleta de óleo usado há anos e que já existe um projeto junto às escolas compremiaçåo aos alunos como visitas às fábricas que utilizam o óleo ,r"áo. o sr. Juliano pedea palavra para informar que a oNG Mar Brasil abre måo da cadeira do conselho para aoNG Naguar, mas que solicita estar presente nas reuniöes do conselho para tratar deassuntos relacionados com o mar, Dada a hora avançada, o sr. Jony sugere que osassuntos faltantes da pauta (caminhäo de reciclados, rei äo p"rqu" e direção do conselho)sejam discutidos na proxima reunião. Nada mais havendo para ser tratado, o sr. Jony dzupor encerada a reunião sendo que a ata será pelo mesmo lavrada e que após lida eaprovada pelo conselho, será assinada pelo secretário Municipal de Recursos Naturais epelo secretário Executivo do conserho Municipar de Meio Ambiente. 
@l:r/l

Q,/,t
Carlos Fernando Márzo Jony Hani Bom

rais Secretário Executivo do Conselho
Secretaria Municipal de Recursos Natu
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 30 de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos na Sede
do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram presentes
os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a reuniåo
fazendo a leitura da ata anterior, sendo aprovada por todos. Em seguida distribui aos
conselheiros presentes o Regimento lntemo do Conselho devidamente assinado e
reconhecido firma. Como nåo havia número suficiente de conselheiros ficou transferido para
a próxima reuniäo a composiçåo da direção do conselho, que já está atrasada. O Sr.
Emanuel se mostra preocupado com a HMS atual coletora de lixo urbano pelo seu histórico
em outras localidades quanto ao recolhimento de lixo hospitalar. A Adriana explica que eles
nåo coletam lixo hospitalar pois os mesmos nåo såo autorizados. Em seguida o Sr. Jony faz
a leitura do Decreto 5.132 de 27 de maio de 2015 em que foi acrescentado o Parágrafo
Único do Artigo 1o.: Em casos de implantação de obras, planos, atividades ou projetos de
utilidade pública ou interesse social, ou para a realizaýo de açöes consideradas eventuais
e de baixo impacto ambiental, pode haver a intervençåo ou supressåo da vegetaçåo nas
áreas descritas neste Decreto. O Sr. Fernando explica que este Decreto foi criado para
atender projetos da orla. A Adriana acrescenta que é para atender também o conjunto
habitacional que será construído em Pontal do Sul. O Sr. Juliano fala que deve ser
apresentado ao Conselho o projeto do referido conjunto. Adriana fala que será realizado
Plano de Manejo pois a área do Parque Perequê foi alterada. O Sr. Willian sugere que o
Decreto deve ser melhorado. O Sr. Jony informa que na reunião do Conselho de Trânsito e
Mobilidade Urbana foi informado que haverá dragagem do Canal das Marinas e que a areia
poderá ser utilizada para aterrar o futuro estacionamento que fica a 100 metros da sede do
Parque. O Sr. Juliano e o Sr. Fernando argumentam que esta areia nåo poderá ser utilizada
para este fim por conter resíduos impróprios. O Sr. Juliano convida a todos para
participarem no próximo domingo do Dia de Limpeza de Praias e também de recolhimento
de lixo eletrônico. O Sr. Fernando aborda a respeito da reuniåo ocorrida no dia 17 de julho
com os Secretários de Meio Ambiente do Litoral e da ONG SOS Mata Atlåntica. Esta
reunião serviu para discutir estratégias de implementação dos Planos Municipais da Mata
Atlåntica. Busca um alinhamento dos municípios do litoral com a Lei 11 .428198 que dispöem
sobre a utiliza$o e proteção da vegetaçäo nativa da Mata Atlântica. Apoia os municípios
que tomarem a iniciativa de elaborar seus Planos da Mata Atlântica. Como resultado deste
encontro foi proposta uma agenda conjunta entre os participantes para que possam planejar
a implantaçåo dos PMMA em cada rnunicípio. O Sr. Fernando informa ainda que dia 17 de
agosto Pontal do Paraná írá sediar nas dependências do Banestado a reunião do Mosaico
Lagamar. O Sr, Silvestre que cuida do cemitério solicita um carrinho para transporte de
corpos. Será verificada a necessidade do mesmo. O Sr. Willian sugere a compra de
carrinhos que possam pegar lixo na areia da praia, pois fora da temporada nåo há limpeza.
O Sr. Juliano fala da soltura de pinguins reabilitados pela ONG Proamar. Sugere que a
Veterinária Débora faça uma palestra no Conselho a respeito de seu trabalho, e se o

Conselho pode ajudar financeiramente sua ONG. Nada mais havendo para ser tratado, o
Presidente do Conselho, Sr. Fernando Mar¿o deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony Hani
Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo
Presidente e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Ët

rlos Fernando M Jony Harri Bornmann
Secretaria Municipal de Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho



Ata da reuniåo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 27 de agosto de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos na

Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram
presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a
reunião fazendo a leitura da ata anterior, sendo aprovada por todos. O Sr. Joäo comenta

sobre a areia que foi dragada do Canal das Marinas e que presumivelmente foi colocada na

creche Leäo Marinho há 2 anos. Será objeto de análise. - Reuniöes Ordinárias. O Sr. Jony
informa que as reuniöes ordinárias do Conselho, de acordo com o Regimento lntemo, são

realizadas bimestralmente, porém como sempre tem assuntos a serem tratados as reuniöes

eståo sendo realizadas mensalmente, sendo uma Ordinária e a outra Extraordinária.

Perguntado aos Conselheiros se haveria necessidade de se adequar o Regimento lntemo, o

Sr. Willian informa que näo há necessidade de mudança. Após discussåo, fica aprovado a

continuidade das reuniöes da maneira como eståo sendo realizadas. Em seguida o Sr. Jony
informa que há a necessidade de se eleger o corpo diretivo do Conselho. Após discussöes

entre todos os prêsentes ficaram aprovados os seguintes cargos: Presidente Sr. Carlos

Fernando Marzo; Vice-Presidente Sr. Guilherme Zavataro; Primeiro Secretário Executivo Sr.

Jony Hari Bommann; Segundo Secretário Executivo Sra. Liliane Ramalho; Primeiro

Secretário Financeiro Sr. Emmanuel Antonio Cordeiro dos Santos e Segundo Secretário
Financeiro Sr. Emilson Carlos Kopp. - Causa Animal: O Sr. Joåo faz um breve relato das

atividades desenvolvidas pela AMPP Associação dos Moradores de Pontaldo Paraná sobre

a coleta de óleo usado, Festa do Kachono Lôko, Respqrsabilidade Técnica, Cenbo de

Zomæes e diñq¡ldades em atender financeiranente bdas as demardas dos problernas da
populaSo ørina do municí¡rio. Ficou entend¡do qæ por este assuntro por ser muito extenso

será objeto de nova discussão em proxima ret¡niäo. A Camilla, pesquisadora da UFPR

sugere uma parceria da AMPP com o CEM (UFPR). Em seguida a mesma faz um relato do
projeto de monitoramento costeiro (mamÍferos, tartarugas e aves rnarinhas) a ser
desenvolvido no litoral do Paraná desde Ararapira até a Barra do Saí, e do gerenciamento

do conhecimento de informaçöes a serem desenvolvidos. lnforma o telefone de emergência
para quem encontrar animais marinhos na praia: 9854-3710. O Sr. Juliano informa que será

realizada pesquisa de percepçäo ambiental com os conselheiros e populaçåo local para

saber o nível de conhecimento de uma amostra da populaçäo de Pontal no que diz respeito

ao Meio Ambiente como: o que é área manancial, onde há área de captaçåo de água, etc.

O Sr. Femando sugere a participaçåo do município no Conselho do Mosaico Lagamar. Nada

mais havendo para ser tratado, o Presidente do Conselho, Sr. Fernando Mano deu por

encenada a reuniäo e eu, Jony Hani Bommann lavrei a presente ata que após lida e
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente e Secretário Executivo do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.
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Carlos Fernando/Mazo

Secretaria Municipal de Recursos Naturais
Jony Hani Bornmann

Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 08 de outubro de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos na

Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram
presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. Antes de iniciar a
pauta o Sr. Fernando sugere tirar dúvidas da reuniåo anterior, ou seja, sobre a areia do

CMEI Leåo Marinho, a mesma deverá ser analisada e sugere-se entrar em contato com a

Professora. Hedda do CEM. A respeito da AMPP o Sr. Joäo faz um breve relato do que é

a Associaçåo dos Moradores de pontal do Paraná e suas ações no município e fora dele.

Explica sobre a parceria com o CEM quanto às aulas de Educaçäo Ambiental no que se

refere à coleta de óleo de cozinha usado, e que faz parte do Projeto Recicla Bicho, uma

parceria da Secretaria de Recursos Naturais e AMPP. Quanto à queståo do Mosaico

Lagamar, o Sr. Femando informa que está sendo cogitada uma cadeira da Secretaria de

Recursos Naturais no Conselho do Mosaico. Em seguida, passa-se a discussäo da

pauta. Parque Perequê: O Sr. Fernando explica que o mesmo está sendo regularizado e

que será realizada licitaçäo para o Plano de Manejo da Restinga e Parque. Gamacho: O

Sr. Femando informa que a Secretaria de Desenvolvimento fez uma apresentaçäo de

como será realizada a festa. Os banaqueiros seräo devidamente informados quanto à

separaçåo de lixo. A Secretaria de Esportes solicita verba do fundo para premia$o da

campanha de coleta de ganafas pet. Uma proposta deste assunto será apresentada ao

conselho posteriormente para aprovação. Viveiro de Mudas: será realizado um projeto,

uma parceria da Secretaria de Recursos Naturais, Provopar e Secretaria de A$o Social

com os jovens infratores, que teräo atividades nos fundos da sede do Parque Perequê.

Operação Verão: a Secretaria de Obras em parceria com o Cias elaborará uma planilha

de custos que será analisada pelo Govemo Estadual. O Guilherme da Sanepar informa

que seräo instaladas duchas ecológicas em Pontal do Sul e Shangri-Lá. Haverá varriçåo

da areia da praia, bem como será disponibilizado um ônibus de Educação Ambiental.

Caminhäo de Reciclados: o 20. caminhäo de reciclados adquirido com recursos do

fundo de meio ambiente seÉ destinado à AMAAPP-Associaçåo Municipal de Agentes

Ambiçntais de Pontal do Paraná, mediante a apresentaçåo da documentaçäo da

entidade. O Sr. Marcelo Amaral aproveita para solicitar aprovaçäo do Conselho para a

compra de pneus para os 2 caminhöes de reciclados. Foi aprovado a compra de 6 pneus

a um custo de R$ 5.040,40 sendo que os 6 restantes seräo adquiridos posteriormente.

Causa Animal da AMPP: O Sr. Joåo, Presidente da AMPP informa que requereu junto à

Prefeitura uma área para construçåo de um Hospital de animais, e que a veterinária

Débora da ONG Proamar será parceira. Fala a respeito das despesas com os animais e

que solicitará recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas como o horário

estava avançado, explicará com maiores detalhes na próxima reuniåo do conselho. Nada

mais havendo para ser tratado, o Presidente do Conselho, Sr. Fernando Mazo deu por

encerrada a reuniåo e eu, Jony Harri Bornmann lavrei a presente ata que apÓs lida e
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente e Secretário Executivo do

Çonselho Municipal de Meio Ambiente.

i4/tÞt
Carlos Fernando Jony Harri Bornman

Executivo do Conselho



Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,

realizada no dia 29 de outubro de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos na

Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul. Estiveram
presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony inicia a

reuniäo fazendo a leitura da ata anterior e o Sr. Femando solicita correSes da mesma. O

Sr. Jony faz a leitura de ofício enviado ao CEM solicitando análise de areia do CMEI Leåo

Marinho. Em seguida, passou-se a discutir a pauta: Causa Animal da AMPP: O Sr. Joåo

Rempel explicou o programa Recicla Bicho. Em seguida o Sr. Femando solicita que

maiores informa$es a respeito do trabalho da AMPP como listagem de onde é coletado

o óleo usado, quantidade, etc. e para isso foi marcado uma reuniåo entre a Secretaria de

Recursos Naturais e AMPP para a próxima quarta-feira dia 04 de novembro. O Sr.

Fernando sugere que é necessário dar maior visibilidade ao projeto Recicla Bicho.

Caminhões de Reciclados: O Sr. Fernando informa que os 2 caminhöes de reciclados

estäo com a AMCORESPP e que será verificado com o Procurador do Município a

viabilidade de um caminhäo ser destinado à AMAAPP, seguindo o que a leideterminar. O

Sr. Jackson da AMCORESPP faz comentários sobre o trabalho de sua entidade e de sua

antiguidade no município. Rotary: o Sr. Emmanuel informa que o Rotary Club realizará

um acampamento instrutivo, cultural e pedagógico nos fundos da lmobiliária Mansur.

Diversas açöes seräo realizadas com as crianças, e convida os presentes para

participarem. A convidada Camila Domit faz um relato do monitoramento de praias que

está sendo realizado, e sobre a quantidade de animais mortos encontrados, sendo que

alguns deles bram enconfados com pneumonia e muitos ot¡fos com restos de plásticos

em seu estôm4o e intestims. Nada mais l¡avendo para ser hatado, o Presidente do

Conselho, Sr. Femando Mazo deu por er¡ænrada a reunifu e eu, Jony Hani Bommann

lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo

Presidente e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Carlos Fernando Jony Hani Bommann

Secretaria Municipal de Recursos Naturais Executivo do Conselho
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Ata da reuniåo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 04 de dezembro de dois mil e quinze, às quatoze horas e trinta minutos
na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul.
Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. Após a
leitura da ata anterior. O Sr. Fernando lembrou que a análise de areia do CEMEI Leåo
Marinho aguarda informaçöes do CEM; sobre a AMPP, foi realizada reuniåo na Prefeitura
com seus representantes, Sr. Secretário de Recursos Naturais e membros da secretaria.
Quanto as Associaçöes de Coletores de Materiais Reciclados, realizamos reuniåo na
Prefeitura com seus representantes, Sr. Procurador Geral do município e Sr. Secretário
Municipal da SMRN onde segundo orientaçöes do Sr. Procurador ficou decidido que um

caminhåo irá atender a AMCORESPP e o outro caminhão irá atender a AMAAP. Em
seguida, passou-se a discutir os assuntos relacionados em pauta: Plano Diretor - o Sr.

Emanuel fala que esteve presente na reunião do COLIT, relatando sobre as decisöes
tomadas por aquele órgäo. A representante da Mar Brasil relata que houve pedido de
vistas. Sr. Emanuel relatou que por este motivo nåo foi assinado o Plano Diretor, a
representante da Mar Brasil relatou que 3 ONG's e o CEM pediram vistas por
recomendaçåo do Ministério Público Estadual. O Sr. Femando diz que o Plano Diretor
está sendo elaborado há aproximadarnente dez anos, e no que tange a este foram
realizadas audiências públicas em'vários pontos do município, também relatou que os
profissionais responsáveis por sua elaboraçäo säo pessoas gabaritadas, disse também
da importância de se ocorrer o diálogo que provoque o equilíbrio entre os interesses
ambientais e econômicos, também explicou que Plano Diretor vem auxiliar na soluçäo de
conflitos existentes como por exemplo: desmatamentos, invasöes, entre outros. O Sr.

Secretário distribuientre os conselheiros e demais presentes, cópia da Recomendaçäo no

005/2015 do Ministério Público do Paraná e Ministério Público Federal e fez a leitura
integral do documento onde recomenda-se "se abster de entregar quaþuer animal
tenestre ou aquático à ONG PROAMAR ou a qualqr.¡er de seus associados, inclusive Sr.
Eduardo Lima e à Sra. Débora Cristina Pelim Lima. @stäo das Praias - também foi
tema de discussåo quanto a assinatura da MP no 691/15 e seus objetivos. Assuntos
Gerais - Sr. Secretário Municipal Fernando Mazo abriu a palavra para os observadores,
que acompanhavam a reuniåo em número significativo atendendo a todos quanto aos
seus questionamentos. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente do Conselho,
Sr. Femando Mazo deu por encerrada a reuniäo e eu, Jony Hani Bommann lavrei a
presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente e
Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

ár/,
Carlos Fernando Jony Hani Bommänn
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Secretaria Municipalde Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho



Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 28 de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos
na Sede do Parque Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul.
Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. Feita a

leitura da ata anterior, o Sr. Jony solicitou que os presentes apresentassem assuntos de
pauta a serem discutidos uma vez que a pauta estava livre. Termo de Referência do
Plano de Manejo do Parque Municipal da Restinga: O Sr. Fernando apresenta o TR
aos conselheiros e a Lilian do Cem sugere a leitura do mesmo. Como é muito extenso, o
Sr. Jony sugere enviar a todos os conselheiros uma cópia para discussäo e aprovaçäo
para a próxima reuniåo. Ficou decidido que a reuniåo do mês de fevereiro seria
antecipada para o dia 18. Causa Animal: a Vanessa explica a situa$o atual da AMPP
quanto aos gastos com animais de rua e solicita uma verba emergencial. Apos discussåo
do assunto ficou decidido que a Vanessa enviaria um relatório e proposiSes ao
Conselho. Marcelo Elisio sugere uma licitaçäo de veterinários para atender a causa^
Daniel sugere uma parceria com a UFPR. GEil-Extensão em Educação Ambiental:
Daniel e Lilian informam que haverá um curso de Educaçåo Ambiental para Gestäo
Costeira a ser realizado no final de abril. A intençåo é aproximar a UFPR com a
comunidade. O Sr. Fernando explica que há boa vontade da Secretaria Municipal de
Recursos Naturais se aproximar do CEM quanto às questöes de Educaçåo Ambiental.
Descarte de Material Vegetal: Vanessa levanta a questäo de resíduos vegetais (grama,
folhas e galhos) que säo colocados em sacos plásticos e que a HMS náo leva para o
ateno Sanitário. O Sr. Femando explica que quem faz poda ou corte de árvores é
responsável pela destinaçäo dos resíduos, @rìtratando empresas de coleta para este fim.
EÞngue: Manoel do Rotary fala do encarte colocado em 5.000 exemplares do Jomal da
Tribuna que trata do problema, mas que isso ainda é pouco pois o problema da dengue é
grande. O Sr. Femando explica o trabalho realizado pelo Marcelo da Vigilância Sanitária
que há mais de 10 anos está se dedicando a isso. Nada mais havendo para ser tratado, o
Presidente do Conselho, Sr. Fernando Marzo deu por encerrada a reuniåo e eu, Jony
Harri Bornmann lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será
assinada pelo Presidente e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

¿' âr/ôz ,lu^,
Carlos Fernando

Secretaria Municipal de Recursos Naturais
Jony Bornmann "

Executivo do Conselho


