
Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná,
realizada no dia 19 de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala de reuniöes
da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná em Praia de Leste. 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 tem como tema O Termo de Referência do Plano de Manejo do Parque
Municipal da Restinga: O Sr. Odalbor pergunta se permite abertura de Edital e o Sr. Marcelo
diz que sim. A Vanessa diz estar em dúvida quanto às oficinas participativas e sugere um
participante do Conselho nas mesmas. O Sr. Kopp também concorda. O Sr. Fernando diz que
a pessoa escolhida no Conselho deve ser aquela que está compromissada com questões
ambientais. Odalbor pergunta qual a importância do Plano de Manejo e o Sr. Daniel explica
que é ele que norteia as ações que podem ser realizadas na Restinga. Camilla pergunta sobre
os custos e o Sr. Marcelo Amaral informa que o valor teto a ser aberto no Edital é de
R$200.000,00. O Sr. Marcelo apresenta aos conselheiros o extrato do Fundo Municipal de
meio Ambiente que é de R$415.349,61 (superávit) até dezembro de 2e15 e solicita aos
conselheiros aprovarem o valor de R$200.000,00 para o Edital do Plano de Manejo e que o
restante seja destinado para despesas com terceiros. Explica que o recurso é incorporado ao
orçamento como custeio única e exclusivamente através da Secretaria de Recursos Naturais e
aprovado pelo respectivo conselho. lnforma ainda que isso deve ser aprovado na Câmara
Municipal de Vereadores de Pontal do Paraná. Apos ampla discussão fìca aprovado pelos
conselheiros presentes a destinação de R$200,000,00 para o Edital do plano de Manejo e
R$215.349,61 para despesas com terceiros mediante aprovação do conselho, sem risco de
perder-se o recurso para outras finalidades, dentro da Prefeitura. A Adriana da SMRN explica
que a área do Parque Natural da Restinga abrange a área de Restinga de Monçöes até a área
das pedras junto ao Canal das Marinas e inclusive o Parque Perequê. A Camilla da Mar Brasil
diz que säo 2 ecossistemas diferentes (Restinga e Mangue). O Daniel do CEM mostra que se
trata de áreas diferentes, mostrando os polígonos de demarcaçäo dos mesmos. Ele sugere
que o Termo de Referência seja reelaborado. de modo a contemplar o Parque Natural
Municipal do Manguezal do Rio Perequê. que não está atendido pelo termo atual e que um
grupo de pessoas deveria se reunir para discutir isso e ser aprovado na próxima reunião do
Conselho. O Sr. Jony sugere se criar o Grupo de Trabalho do Termo de Referência, ficando
assim definidas as seguintes pessoas: Daniel Hauer Queiroz Telles conselheiro suplente
representante do CEM, Vanessa Santa Maria conselheira suplente representante da
Associaçäo de Moradores AMPP, Emmanuel Antonio Cordeiro dos Santos conselheiro
suplente representante do Rotary Club, Adriana de F. Feneira representante da Secretaria
Municipal de Recursos Naturais e Camilla Beatritse B. Bispo representante da Associação Mar
Brasil. Informes do GEM: o Sr. Daniel informa que a Pró Reitoria de Extensäo e Cultura e o
Departamento de Medicina Veterinária receberam um ofício informando sobre um projeto de
castraçäo de animais e solicitando apoio para o mesmo. Nada mais havendo para ser tratado,
o Presidente do Conselho, Sr. Fernando ltlarzo deu por encerrada a reunião e eu, Jony l-tarri
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.
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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

CONSEMMA, realizada no dia 31 de março de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala

de reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná em Praia de Leste. Estiveram

presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Fernando solicita ao

secretário ler a ata. Feita a leitura da ata, o Sr. Jony informa que a pauta continua sendo o

Termo de Referência e acréscimo de mais um item que se refere a aplicação do Fundo

Municipal do Meio Ambiente. Solicitou que os presentes nas reuniões do Grupo de Trabalho

do Termo de Referência que se manifestassem a respeito. A Vanessa explica que o Grupo de

Trabalho fez a leitura na íntegra do Termo e que entenderam que a Marinha tem restrições

quanto ao uso da área abrangida, mas que a Prefeitura tem autonomia para adequar de

acordo com as necessidades. O Sr. Juliano da Mar Brasil lê uma mensagem de celular do Sr.

Daniel, coordenador do Grupo de Trabalho, e que não pôde estar presente na reunião por

estar em outra atividade na UFPR, em que diz não ter a documentação necessária, bem como

a indisponibilidade de informações para o adequado procedimento do Grupo de Trabalho e

que não permitiu a conclusão da análise do mesmo, quais sejam: a) todos os Decretos

Municipais referentes às áreas; b) a situação de cessão das áreas por parte da União para

implantação das Unidades de Conservação Municipais. Tais documentos e informações são

imprescindíveis para que o resultado do trabalho não seja prejudicado, ou mesmo invalidado
posteriormente. Para isso, o Sr. Daniel solicita uma prorrogação do prazo para análise do

Termo. O Sr. Luiz Carlos Krezinski da Secretar:ia de Habitação, presente na reunião, diz que

tem a documentação necessária, e faz uma explanação do Projeto Orla onde estão previstas

as diferentes situaçöes de cada balneário, com um diagnóstico diferenciado para cada um.

Ficou aprovado pelos conselheiros a prorrogação do prazo até a próxima reunião do Conselho

no dia 28 de Abril e que o Sr. Luiz fará parte do GT, bem como uma pessoa designada pelo

Jurídico da Prefeitura. O Sr. Fernando comenta que dessa forma o GT se torna mais técnico e

fìca mais fácil a discussão. O Sr. Marcelo Amaral informa que não houve necessidade de

aprovação da Câmara de Vereadores para a destinação do montante do Fundo Municipal de

Meio Ambiente, aprovado na reunião anterior, uma vez que esta rubrica já existe n<r

orçamento. Passando ao item seguinte o Sr. Fernando lê a íntegra da Recomendação

Administrativa no. 0112016 da Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná - Ministério Público -
e que recomenda que os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente devem ser aplicados

em Unidade de Conservaçäo, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Educação Ambiental,

Manejo e Extensão Florestal, Desenvolvimento lnstitucional, Controle Ambiental,

Aproveitamento Econômico Racional e Sustentável da Flora e Fauna Nativas, Monitoramento

Ambiental, Recuperação Ambiental, Proteção dos Recursos Hídricos e Conservação da

Biodiversidade. Para tanto, solicita que esta Recomendação deve ser informada ao Conselho

Municipal de Meio Ambiente e que se encaminhe para a Promotoria de Justiça a
documentação e informações a respeito das providências adotadas. O Sr. Fernando informa

que deverão ser apresentados projetos que sejam contemplados pela Recomendação e que

deverão ser aprovados pelo CONSEMMA. A Vanessafaz comentários a respeito do Projeto de

castração de cães e gatos e que apresentará posteriormente ao Conselho. Também sugere

que seja solicitado um prazo para apresentação dos projetos ao Ministério Público. O Sr.

Fernando sugere a compra de mais um caminhão que será destinado à Coleta Seletiva, uma

vez que os 2 existentes não dão conta do recolhimento de recicláveis. Ficou aprovado uma

reunião Extraordinária para apresentação de projetos que será realizada no dia 14 de abril. A

Sra. Alice Dalastra do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Pontal do

Paraná informa que haverá uma reunião no dia 06 de abril as 14 horas na Prefeitura Municipal

com o intuito de se criar um Fórum dos Conselhos Municipais, cujo objetivo é a troca de

informações a respeito das atividades de cada Conselho e que a comunidade tome
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conhecimento dos mesmos. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente do Conselho,

Sr. Fernando Marzo deu por encerrada a reunião 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.

, Carlos Ferna

Secretaria Municipal de Recursos Naturais

Jony Harri Bornmann

Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

CONSEMM A, realizada no dia 28 de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná em Praia de Leste. Estiveram presentes

os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Fernando abre o espaço da

reunião para a apresentação da empresa Lixeirabonita que demonstra aos presentes as
lixeiras à prova de vandalismo produzidas e já instaladas em Rondônia. Feita a leitura da ata,
o Sr. Prefeito Edgar Rossi sugere a utilização de parte do Fundo Municipal de Meio Ambiente
para aquisição de caçambas para recolhimento de lixo. lnforma que já tem área destinada para

a construção do barracão de reciclados e cita a importância da aprovação do Termo de
Referência do Plano de Manejo dos Parques da Restinga e Perequê. O Sr Fernando informa
que há necessidade urgente de se aprovar o referido termo uma vez que existe uma série de

trâmites a serem seguidos, licitação, burocracia, etc. O Sr Luiz Carlos Krezinski relata que

esteve presente em reuniões do Grupo de Trabalho do Termo de Referência e que enviou e-

mail com as cópias das leis necessárias para a revisäo do mesmo. Como o Sr. Daniel do CEM

,nda não havia chegado com as alteraçöes do Termo de Referência, a conselheira Vanessa
sugere a aprovação deste, e sujeito à aprovação das alterações propostas ao jurídico da
prefeitura, o qual foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes e aptos a votarem,
conforme Lista de Presença. Projetos Ambientais: o Sr. Jony sugere uma apresentação de
resumo dos projetos e valores. A Vanessa da AMPP apresenta o Projeto de Castração de

Animais com valor de R$ 27.760,00. O Sr. Caio apresenta projeto de Educação Ambiental

voltado à Dengue com valor de R$ 54.000,00 para um ano. A Liliane da Provopar informa que

existe um projeto de Educação Ambiental a ser realizado em parceria com a Guarda Mirim e

que o valor gira em torno de R$ 6.000,00. O Sr. Jackson entrega ofício ao Sr. Femando com
suas solicitações. Após discussões ficou aprovado que os projetos seriam enviados ao
Secretário do Conselho, Sr. Jony que reenviaria aos demais conselheiros para análise e

posterior aprovação em reunião extraordinária a ser ¡ælizada no dia 12 de Maio. Com a

chegada do Sr. Daniel, o mesmo explica o resultado do Grupo de Trabalho com as alterações
do Termo de Referência, entendendo que seriam 2 planos de manejo, ou seja um para cada
Parque e num mesmo Edital. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente do Conselho,

Sr. Fernando Marzo deu por encerrada a reunião 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.

4,r1, á, n a n /¿-,¿Ø/r, rz za-: -

Carlos Fernaído Do(arro

Secretaria Municipal de Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho



AtadareuniãoExtraordináriadoConselhoMunicipaldeMeioAmbientedePontaldoParaná.
ooNSEMMA, realizada no dia 19 de maio de dois mil e dezesseis', às quinze horas na sala de

reuniöes da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná em Praia de Leste' Estiveram presentes

os conselheiros e convidados conforme lista de presença' Após a leitura e aprovação da ata

anterior o sr. Fernando inicia a reunião falando sobre a semana do Meio Ambiente que será

realizadaentreosdias0le0sdejunho.Nodia0lserárealizadaaaberturadaSemanano
mini auditório do Primavera as 09 horas com uma palestra de um representante da Secretaria

de Meio Ambiente de cu"itiþa, e é solicitadaa presença de todos os conselheiros' No dia02

serão realizadas palestras nas escolas municipais com palestrantes do NAGUAR' CEM'

AMPP, PROAMAR, AMCORESPP, MAR BRASIL, C O MATCEIO dO SCTOT dC CNdEM|AS dA

SecretariadeSaúde'Nodia02aindaserádivulgadanaFeiradaLuaacampanhaPoNTAL
NoSSoPLANETA.Nodia03haverápanfletagemevisitaaocomércio.Nodia04ocorreráo
plantio simbólico de árvores em alguns pontoã da cidade com a presença da Guarda Mirim

Municipal e no dia 05 a limpeza simbólica da orla com Associaçäo de surf de lpanema e Praia

de Leste. PROJETOS: O Sr. Fernando explica que não há impedimento por parte do conselho

dos projetos aprovados e futuros a serem apresentados, desde que sigam os trâmites

burocráticos. Quanto ao projeto do Naguar, o sr' Fernando explica que a secretaria de saúde

já tem uma equipe trabalhando com prevençäo da Dengue, mas que o Naguar poderia entrar

em contato com a secretaria no sentido de se juntar ideias. o conserheiro Kopp sugere que

alguns pontos dos projetos do Naguar e AMPP devem ser revistos' o conselheiro Daniel do

cEM diz que a UFPR tem programas de zoonoses e que poderia ser de ajuda com o projeto

da AMPP. O conselheiro Guilherme sugere que todo recurso do Fundo Municipal de Meio

Ambiente deverá ser atendido através oe eoita¡s' o sr' Fernando explica que a solicitação da

AMCoRESPPdeverbaparacestabásicapoderálrazerproblemasjuntoaoMinistérioPúblico
e que estes valores dever ser solicitado, åo, órgãos sociais. Fica aprovado por unanimidade

dos conselheiros presentes a compra do caminhäo para coleta seletiva e que a

AAMCORESpp deve apresentar 3 orçámentos para empilhadeira' Fica aprovado o projeto de

castração de animais da AMPP, e que a mesma deve apresentar 3 orçamentos na próxima

reunião. Nada mais havendo para ser tratado. o Presidente do conselho' Sr' Femando Marzo

deu por encenada a reunião e eu, Jony Hani Bommann lawei a presente ata que após lida e

aprovada pelo conselho, será assinada pelo Presklente e secretário Executivo do conselho

MuniciPal de Meio Ambiente'

Jony Harri Bornmann

Secretaria Municipal de Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho



Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-
CONSEMMA, realizada no dia 30 de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala de
reuniöes da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná em Praia de Leste. Estiveram presentes
os conselheiros e convidados conforme lista de presença. Após a leitura e aprovação da ata
anterior o Sr. Fernando inicia a reunião falando sobre a pauta aberta que é interessante
sempre se concluir as questöes levantadas nas reuniões anteriores. A conselheira Lilian do
CEM explica que o conselheiro Daniel solicita seja colocado em pauta a discussão da
abertura, prazos e divulgação do Edital de Licitação do Plano de Manejo da Restinga e
Perequê, bem como a criação de uma equipe de acompanhamento e fiscalização do Plano de
Manejo, e se colocando à disposição paraa elaboração do Edital. A conselheira Lilian fazum
pequeno,,istórico do Plano de Manejo. O Marcelo da SMRN explica que foi encaminhado ao
departamento jurídico da prefeitura que dará um parecer da modalidade de licitação do Plano
de Manejo. Foi colocado em votação a indicação do Daniel para acompanhar a tramitaçäo do
processo do Plano de Manejo, sendo aprovado por todos. A Lilian informa que a empresa
júnior Maris do CEM também acompanhará o processo do Plano e em seguida passa a
discorrer sobre a aplicação do Fundo Municipal do Meio Ambiente dizendo que deveria ter um
teto de orçamento. A Liliane do Provopar pede desculpas aos conselheiros que enviou o
projeto de biojóia apenas um dia antes da reuniäo e sugere que o mesmo deve ser realizado,
se aprovado, da melhor forma possível seguindo os tramites legais. O Sr. Fernando faz breve
relato do lançamento do Projeto Pontal Nosso Planeta, enfatizando que devemos cuidar de
nossa casa primeiro para podermos pensar em projetos maiores. O convidado Juliano da Mar
Brasil sugere que sejam priorizados projetos que atendam as necessidades do município e
que não está sendo feita a divulgação sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Meio Ambiente. Aproveita para fazer um convite aos conselheiros para que compareçam na
Provopar no dia 06 de julho as 09:00 horas onde será apresentado o Plano Municipal da Mata
Atlântica e será realizada consulta pública de percepção ambiental. A conselheira Lilian sugere
que sejam elencadas as prioridades ambientais do município, onde possam ser aplicados os
recursos do Fundo e que sejam discutidas na próxima reunião do conselho. Sugere que seja
realizada uma reunião extraordinária para que os conselheiros tragam estas prioridades. O
conselheiro Jony fala da falta às reuniões de alguns conselheiros governamentais e sociedade
civil. O conselheiro Alex informa sobre o curso de capacitação de conselheiros que será
realizado no dia 20 de junho no auditório do Centro de Capacitação em Praia de Leste e que lá
os conselheiros poderão discutir os problemas existentes em seus conselhos. O conselheiro
Jackson explica que precisa de mais parceiros a exemplo da Techint de modo a ser
disponibilizado uniformes e calçados aos seus cooperados. O conselheiro Caio faz uma
explanação do Projeto de preservaçäo de tubarões e arraias apresentado pelo Naguar ao
conselho e solicitando recursos. O Sr. Fernando explica que o mesmo será objeto de análise.
O conselheiro Odalbor fala que recursos do Fundo foram utilizados para atender poucas
entidades e que outras entidades não foram atendidas. O Sr. Fernando fala sobre a pequena
estrutura da Secretaria Municipal de Recursos Naturais e que säo muitas as atividades a
serem realizadas, e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a reunião 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.

Secretaria Municipal de Recursos Naturais
Jony Harri Bo rnma n

Executivo do Conselho



Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

CONSEMMA, realizada no dia 29 dejulho de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala de

reuniões da PROVOPAR em Praia de Leste. Estiveram presentes os conselheiros e

convidados conforme lista de presença. Após a leitura da ata anterior o Sr. Daniel solicita fazer

pequenas correções, sendo que a mesma será aprovada na próxima reunião. O Sr. Jony

informa que recebe'r por e-mail cópia do ofício CEM/UFPR no 13512016, cujo teor é fruto de

discussões de reunroes anteriores onde se cogitava a utilização de areia dragada do Canal

das Marinas e que a mesma poderia estar contaminada com metais pesados. Segundo o CEM

esta areia apresenta valores abaixo do limite de detecção do equipamento utilizado para

análise. Foram analisadas quanto a sua concentração, os seguintes metais: cadmio (CdO'

cromo (Cr), cobre (Cu), chumbo (Pb) e zinco (Zn). O Sr. João informa que o Presidente do

Conselho de Transporte e Mobilidade Urbana, Sr. Lafaete, necessita de uma cópia deste

ofício. O Sr. Daniel sugere anexar também cópia do ofício do Conselho solicitando a análise ao

CEM. O Sr. Fernando sugere que antes de dar sequência à reunião que os convidados se

apresentem, bem como os conselheiros. Em seguida, informa que a EMATER tem interesse

em participar das reuniões do Conselho e futuramente ocupar uma de suas cadeiras como

representante. A conselheira Lilian sugere que seja entrado em contato com as Secretarias de

Educação e de Saúde no sentido de se dar um estímulo à participação nas reuniões' O

conselheiro Daniel sugere que se crie uma rotina de apresentação de projetos ambientais e

que se elejam as ações prioritárias. Sugere também que haja um planejamento de Editais' A

Lilian explica que 'fez uma enquete junto aos estudantes e população, para discutir as

prioridades sócio ambientais do município, quais sejam: separação adequada do lixo;

preservação da restinga e do ambiente; animais de rua; saneamento; uso de terrenos baldios

para horta comunitária; entulhos de construção civil e poda de árvores; comunidades

tradicionais; caminhadas na natureza e parques e praças. O Sr. Fernando explica que há a

necessidade de se verificar a legislação quanto às prioridades listadas e o que pode ser

realizado, e que devemos priorizar o cotidiano e os assuntos caseiros do dia-a-dia. A Vanessa

sugere que os conselheiros acrescentem outros itens para melhorar esta lista. O Sr. Fernando

explica que os projetos ambientais devem ser bem elaborados para não serem prejudicados, a

exemplo do recolhimento de garrafas pet que não deu certo. O Daniel fala da importância da

aplicação dos recursos do FMMA de forma a atender as recomendações do Ministério Público,

e que também conversou com o Dr. Renan, Procurador do município sobre alternativas do

processo do Edital do Plano de Manejo. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr. Fernando

deu por encerrada a reunião 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.

Carlos Fernando M arzo Jony Harri Bornmann

Secretaria Municipal de Recursos Natu'rais Secretário Executivo do Conselho



Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

CÐNSEMMA, realizada no dia 12 de agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala

de reuniões da prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes os conselheiros e

convidados conforme lista de presençn. O Presidente do Conselho Sr. Femando inicia a

reuniäo dizendo que a mesma foi convocada em caráter de emergência para informar do

ocorrido em Shangri-Lá. Como houve denúncia de crime ambientaljunto ao Ministério Público

e publicado em jomais, esta reunião se faz necessária para esclarecimentos sobre o fato. Foi

constatado que havia focos de dengue em um deposito de reciclagem em Shangri-Lá, de

propriedade do Sr. Rossetti, e que o mesmo foi notificado pela Vigilância Sanitária a este

respeito. Como este senhor não tinha maquinário adequado pafa a retirada do material, e

como existe um Decreto Municipal, dlzendo que a Prefeitura pode eliminar estes problemas, a

Secretaria de Obras ficou responsável pela retirada do mesmo. A Secretaria de Obras

procedeu à retirada do material, porém sem comunicaçåo. O material retirado do depósito foi

colocado ao lado de um canal de drenagem, provisoriamente, e posteriormente retirado e

levado ao Aterro Sanitário. O Sr. Fernando explica que tudo o que é possível para se fazer

com respeito ao combate à dengue está sendo feito. O Sr. Robin da Mar Brasil informou que a

mesma foi até o tocal e constatou que existia plásticos, material de informática e outros, e que

foifotografado. Comentou que um grupo de moradores é que fizeram a denúncia ao Ministério

público. O Sr. Fernando diz que apesar de ter sido solucionado,. o crime ambientalfoi cometido

e que agora resta aguardar o resultado. Aproveitando a reunião, ficou decidido que haveria a

necessidade de um grupo de pessoas para avaliaçäo técnica de apreciaçäo da aplicaçäo do

Fundo Municipal de Meio Ambiente parE¡ o Plano de Manejo. Por unanimidade de votos dos

presentes foram aprovados os conselheiros Daniel, Kopp e Vanessa para o acompanhamento'

O Sr. Femando informa os valores aproximados já aprovados, além do Plano de Manejo:

camintÉo R$1æ.00O,00; empilhadeira R$3O.OOO,0O e etusa animal R$28.000,00, além da

compra de um banacão de recidagenr. O Sr. Fernando e#ica que há a necessidade de se

elaborar um plano de Arborização Pública, mas que isso será ffiado na proxima reuniäo. A

Vanessa informa que está com dificuldades de conseguir 3 orçamentos para análise e

aprovação. O Sr. Robin informa que recebeu e-mail do CEM falando sobre um problema de

um sangradouro de águas pluviais no balneário Mirassol. lnforma que o mesmo está entupido

devido a fortes ressacas gue ocorreram. lnforma que enviará e-mail para os conselheiros no

sentido de se discutir este assunto na próxima reuniäo. O Sr. Robin faz pequena explanaÉo

do lixo encontrado em nossas praias e que 70% deste é lixo intemacional, provavelmente

lançado dos navios estacionados. O Sr. Joäo informa gue o barulho ocasionado por motos

sem escapamento e que realizam manobras perto do cemitério é muito alto. O Sr. Fernando

informa que deve ser verificado o Alvará de Funcionamento que autorizou esta atividade. O Sr'

Fernando informa os presentes que o Secretário do Conselho, Sr. Jony ficará afastado do

mesmo em deconência de sua candidatura a vereador e quem assumirá a Secretaria será o

20. Secretário, Srta Liliane do Provopar. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr. Femando

deu por encenada a reunião 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.

Secretaria Municipal de Recursos Naturais
Jony Hani Bommann

Secretário Executivo do Conselho



Aia da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

úûNSEMMA, realizada no dia vinte e cinco de agosto de dois mile dezesseis, ås quinze horas

na sala de reuniöes da Prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes os

conselheiros e convidados conforme lista de presença. O presidente Sr. Fernando Marzo abre

a reuniäo com a leitura da ATA da última reuniåo extraordinária do dia 12.08.16, e verifica que

a mesma possui informaçöes divergentes e incompletas e que necessita ser refeita para

aprovaçäo. Sr. Femando solicita a continuidade do processo do termo do plano de manejo,

päir o mesmo está lento e a necessidade de execuçäo é de suma importância. O conselheiro

Sr. Kopp indica projeto da Copel "Arvore certa no lugar certo" e disponibiliza capacitaçäo, a ser

solicitada para a diretoria da empresa. Em relação aos projetos de zoonose, fica estabelecido

que deve-se continuar falando e planejando para que em breve se realize a execuçåo do

projeto coordenado pela sra. Vanessa que cuida de assuntos da causa animal e é conselheira

do CONSEMMA. Sr. Femando Mazo presidente do CONSEMMA comenta que em 10 anos

houve pouco interesse em assuntos. pertinentes as áreas: ambiental, causa animal, coleta

seletiva e etc. O presidente na sequencia fala sobre o saldo do fundo Municipal de Recursos

Naturais e retoma o objetivo da reuniåo que é a aprovação dos gastos com o saldo

proveniente do fundo, em pauta os gastos com: compra do caminhåo para a AssociaçåO

Amcorespp empilhadeira, banacão, termo de manejo e projeto da causa animal, para

aprovaçåo e votação dos conselheiros presente na reunião. A construção do banacåo foi

aprovada por unanimidade, pelos conselheiros conforme consta em lista de presença. Sra

Vanessa questiona algumas atas anteriores, com algumas dúvidas, inclusive sobre o que era

feito com os recursos. O presidente sr. Fernando Marzo compartilha seu interesse em

arrecadar novos recursos de fontes que podem contribuir para o desenvolvimento do

CONSEMMA, pensando em melhorar cada vez mais os trabalhos e realização de novos

proietos. Na sequência Sra Vanessa questiona sobre GPS da secretaria de Recursos Naturais,

"rþitn"o"ira 
da Amcorespp e prensas que foram recebidas conforme atras antigas, e compra

de algumas Klupas que seriam para trabalhar com apio.rltura. O conselteiro sr. Jaime, informa

que o terminal de embarque para a llha do Mel será administado pela Prefeitura de Pontal do

paraná, sendo uma grande conquista desta gestão a qual trará bons resultados para o

Município. Ficou acertado que nas próximas reuniöes seriam sanadas quaisquer dúvidas e que

será dado andamento em pautas pendentes, como prioridade. E que o retomo do conselheiro

e secretário do CONSEMMA sr. Jony Hani Bommann seria logo após o período eleitoral,

razão da sua ausência na reunião em questäo. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr'

Femando deu por encenada a reuniäo e eu, Liliane Ramalho lavrei a presente ata que apÕs

Iida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente e Segundo Secretário Executivo

do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

t-

Ramalho

$ecretaria Municipalde Recursos Naturais 20 Executivo do Conselho
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Ata da reun¡ão Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná-.
CONSEMMA, realizada no dia 11 de outubro de dois mil e dezesseis, às quinze horas na sala
de reuniöes da Prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes os conselheiros e
convidados conforme lista de presença. o Presidente do conselho sr. Femando inicia a
reuniåo dizendo que a mesma foi convocada em caráter extraordinário para aprovaçåo da
compra de um caminhão destinado a Coleta Seletiva, e que será adquirido por meio de Ato de
Registro de Preços de Leilåo do Estado, pelo valor de R$ 1ss.000,00. lnforma que apenas um
caminhäo está realizando o serviço de Coleta e que o segundo apresenta sérios problemas eque provavelmente irá a leiläo, sendo o valor revertido para o Fundo Municipal de Meio
Ambiente. O conselheiro Jony pergunta do saldo do Fundô e o Sr. Marcelo apresenta o extrato
onde consta o valor de R$ 572.375,02. O Sr. Marcelo explica que deste saldo seråo abatidos
os valores de R$ 198.000,00 para o Edital do Plano de Manejo da Restinga e parque perequê,
R$ 155'000,00 para a aquisiçåo do caminhäo e R$ 27.74o,oo para o proþto da Causa Animal
da AMPP. A conselheira Lillian do CEM pede a palavra e diz que conversou com o conselheiro
Daniel sobre os gastos do Fundo e que a Dra. Priscila do MP de paranaguá argumenta que os
gastos nåo devem contemplar a compra de equipamentos e nem de frota, mas apenas
atendimento de projetos ambientais. Questiona se foi apresentado um projeto de recolhimento
de recicláveis. O conselheiro Jackson convida a conselheira Lillian para conhecer seu trabalhona Amcorespp. O Sr. Femando diz que a compra do caminhåo está baseada nas
recomendaçöes do Ministério Público e que os assuntos anteriormente discutidos, ou seja os
assuntos que já estäo em curso estäo sendo colocados para aprovaçäo, sendo que as futuras
destinaçöes do Fundo seråo estudadas. O Sr. Antonio diz que e imfrescindível a deliberaçåo
do Conselho quanto as destinaçöes dos valores do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A
conselheira Lillian sugere que se siga o Regimento lnterno quanto a destinaçåo do Fundo pela
Secretaria Financeira do Conselho. Verificado o quórum e colocada em votação a compra do
caminhão, a mesma foi aprovada pelos conselheiros presentes. A conselheira Lillian vota a
favor por considerar ser uma queslão retroativa. o conselheiro João da AMpp pede a palavra e
diz que foi proo'rrado para Êazer urna denúncia neste Conselho, e passa a disconer sobre o
descarte de animais marinhos na praia de Pontal do Sul realizada pelo programa de
Monitoramento de Praias. Após a explanaçåo, o Sr. Fernando concorda que o Conselho deve
convidar a Camila Domit para a próxima reuniåo do conselho. O conselheiro Antonio se
manifesta muito preocupado com esta questão e que a exemplo do Conselho Municipal de
Saúde, o Conselho de Meio Ambiente também deve elaborar um documento a ser apresentado
ao MP. Explica também que será realizada fiscalizaçåo ambiental no CEM. A conselheira Lillian
sugere que este assunto deva ser discutido melhor na próxima reuniåo do conselho e que os
envolvidos sejam escut¡ados. Ficou decidido que será enviado um oficio com convite para
comparecer na próxima reuniäo do conselho para a coordenadora do pMp, Camila Domit. O
Sr. Femando fala sobre a solicitaçåo do CEM na utilizaçäo da Sede do parque perequê , cuja
autorizaçåo finda em dezembro do corrente ano e autorizado pela Secretaria de Administraçåô,
em que os mesmos solicitam concessåo por 20 anos. O Sr. Fernando explica que nåo e
possível deliberar esta utilizaçåo por 20 anos e que este assunto deva ser discutido
amplamente na próxima reuniäo do conselho. A conselheira Lillian sugere trazer uma pessoa
para falar do histórico da Sede do Parque. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr.
Femando deu por encenada a reuniåo 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.

Jony Harri Bornmann
Secretaria Municipal de Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

CONSEMMA, realizada no dia 24 de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas na

sala de reuniöes da Prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes os

conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony informa que a ata da reuniåo

anterior será lida na próxima reuniåo e passa a palavra ao Sr. Guilherme que está assumindo a

Presidência do Conselho, uma vez que o Sr. Femando não é mais Secretário Municipal de

Recursos Naturais. O Sr. Guilherme informa que estäo presentes os Engso Eder Giusti e
Faþiana Franchini da empresa GEL que faräo uma apresentaçäo do andamento da instalaçäo

do esgotamento sanitário de Pontal do Paraná. Segundo os mesmos a obra está bastante

adiantada e será antecipada em um ano, tendo a sua finalizaçåo para final de 2018. Guilherme

informa que periodicamente informará o andamento das obras, como também os problemas

que iräo surgindo. Diz que está sendo realizado um trabalho social a cargo da Sanepar como o

ônibus ecoambiental, curso de encanadores, etc. O Sr. Guilherme agradece a apresentaçäo e

sugere que seja realizada uma visita técnica na Estação de Tratamento da Sanepar em

lpanema e aproveitartazer lá uma reunião do Conselho no auditório. Por estarmos em final de

ano e termos assuntos a tratar ainda em dezembro como Operaçåo Veräo e Plano de Manejo,

ficou decidido que esta visita se dará em 2Q17. Para a reuniåo mensal de dezembro os

conselheiros decidiram pela data do dia 14, antecipando o horário para as 14:30 horas. Joäo

informa que o Prefeito Eleito Marcos Fioravante näo pôde vir para a reuniäo, mas que tem

interesse em participar na próxima. Em seguida foi dada a palavra para a moradora Angela de

Paula que relata um problema que ocorre com uma chácara abandonada na Rua Roque

Frederico Sabino ao lado do n" 937 em Praia de Leste. O mesmo está abandonado há anos e

tem uma piscina abandonada que é foco de mosquitos. O local também está servindo de

visitas notumas de pessoas. Angela relata que já protocolou pedido à Prefeitura anteriormente,

mas que até hoje nada foifeito. O Sr. Marcelo verificará como está o andamento do processo,

podendo até ser decretada situaçäo de risco. Também será contatada a Vigilância Sanitária

para verificar esta situaçäo. Em seguida o Sr.Jony lê copia de denúncia feita ao Canal de

Denúncia da Petrobrás quanto ao descarte de animais na praia pelo PMP. Neste documento a

Petrobrás informa que notificou a UNIVALI para que providenciasse a adequaçåo da

destinaçåo das carcaças de acordo com o Projeto Executivo, e que em reunião no dia

21.10.2016 determinou àquela Universidade que näo seriam mais entenadas carcaças que

tenham passado por necropsia e que somente carc¿¡ças de mamíferos maiores de 3 metros

poderiam ter este procedimento. O Sr.João também apresenta copia de prccedimentos do

lCMBlO. O Sr.Daniel informa que entrará em contato com a Camila para questionar o projeto.

lnforma também que eståo sendo realizados estudos junto à coordenação do CEM no sentido

de esclarecimento à população a respeito do monitoramento de fauna marinha. Comenta

também que os debates no conselho chegaram à uma especificidade técnica bem avançada.

Em seguida é apresentado aos conselheiros a filmagem do enteno das carcaças na praia

realizado pelo PMP e que foi objeto de postagens no facebook, resultando no atual debate no

conselho. O Sr.Guilherme comenta que as imagens são realmente fortes. O Sr. Daniel diz que

devemos privar pela qualidade ambiental de nossas praias e pergunta aos conselheiros qual a

atitude a ser tomada pelo Conselho. Após discussões ficou aprovado que seria enviado um

ofício com solicitaçöes de esclarecimentos ao coordenador do PMP. O Sr. Jony enviará o teor

do ofício aos conselheiros que o aprovaräo com as devidas cone@es. Nada mais havendo

para ser tratado, O Sr. Guilherme deu por encenada a reuniäo e eu, Jony Harri Bornmann

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

do Conselho Municipal

Zavataro HarrÍ Bornmann

residente do CONSEMMA Secretário Executivo do CONSEMMA
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da ata ilþrior. O Sr. Fernanô sof,cita æ ÿ. f/&irceb æ ifrns <la ørpa ö O
Sr. Marcelo infonna c¡te o Procurador deu um pafecer desfaluávd pta a aÎ¡tå¡ ö
caminhão e que o Departamento de Compras está f;azendo rxrro orçamenb. O CaF--¡
Daniel sugere S¡e ot¡bas Secretarias devem compartilhar este irvestimento. O Cor¡sef--o
Antonio diz que a aplicaçåo do Fundo do Meio Ambiente deve ser de acordo com a Ld e q.e o
Conselho pode somente aprovar planos de aplicaçåo. O Sr. Femando diz que a aprovação cÞ
concessão da sede do Parque Perequê por 20 anos ao CEM não é possível de ser anañsda
por ser final de mandato e que näo dá para aprovar assuntos que possam vir a pr$utrca
açöes que seräo tratadas por outra direção. O Sr. Femando informa que ficará na Secräia <þ
Meio Ambiente até o próximo dia 28, e que durante o seu mandato conseguiu uma coaliáo r¡a
mesma. Agradeceu os parceiros que fizeram a Secretaria atingir seus objetivos, apesar dos
poucos recursos, e aproveita para apresentar o novo Secretário Sr. Udo Leto. O Consetrpirc
Sr. Jony sugere uma apresentaçäo dos conselheiros ao novo Secretário. Apos €Ls

apresentaçöes, foi solicitado pelo Sr. Femando que a Sra. Camila apresente o Programa de
Monitoramento. A Sra. Camila informa que já apresentou anteriormente. A Conselheira
Vanessa diz que a Camila deve responder as perguntas sobre o descarte nas praias de
animais mortos. A Camila diz que näo foi informada sobre isso, mas que responderá as
perguntas no final da apresentaçäo. Ao final da apresentaçåo que teve a duraçåo de uma hora
e meia o Sr. Femando agradece a apresentaçåo dizendo que alguns membros do conselho
solicitaram esclarecimentos sobre o Projeto. A conselheira Vanessa diz que näo haverá tempo
para perguntas. Diz também, que a populaçåo desconhece o que acontece no CEM e seus
projetos. O conselheiro João fala que o que motivou a presença da Camila foi o descarte na
praia de animais marinhos necropsiados. Camila responde que pode fazer o descarte na praia
e que é prebríveleste procedimento, pois ocorre o retomo ao ciclo de carbono, uma vez que a
incineração colabora com a cfiuva ácida. Diz tambern que é responsab¡lidade da Prefeitura a
destinaçåo das carcaças. O conselheiro Joäo argumenta que existe um contrato com a
Petrobrás que reza a incineraçåo das mesmas. Diz ainda que a repercussäo da publicação da
filmagem do descarte está considerável e que até turistas tem telefonado para sua pousada
perguntando se as praias estaråo limpas. O conselheiro Antonio lê o procedimento da
Petrobrás em que diz que o material deve ser incinerado. O Sr. Antonio também pergunta onde
é recolhido o ISS do PMP e a Camila responde que é para ltajaí, sede da Univali e de onde
vem a maioria dos colaboradores do Projeto. O conselheiro Odalbor pergunta a causa de
mortes de tantos animais e a Camila responde que é devido a duas questöes: o aquecimento
global e a interferência humana. O conselheiro Daniel diz que poderia ser criado um Canal de
Comunicação entre o PMP e o CONSEMMA. Diz também que há uma necessidade de dar
maior moralidade ao Conselho através da govemanp. A conselheira Lillian diz que há a
necessidade de se ouvir as partes antes de se tomar uma atitude deliberativa. Diz também que

a UFPR tem problemas de comunicação com a comunidade e que os estudantes é que fazem
as divulgaçöes nas escolas e projetos de educaçåo ambiental, e que há pretensöes do CEM
em ir às instituiçöes para divulgar seus projetos. O Sr. Fernando diz que a Secretaria de
Recursos Naturais sempre buscou parcerias com o CEM. Diz também que há necessidade de
se buscar a verdade nas divulgaçöes do Facebook e que a ata anterior näo contemplou sua
fala a respeito da nota explicativa do IAP a respeito do descarte de animais na praia. A Camila
fala a respeito das publicaçöes no Facebook e que nåo concorda com este tipo de

a que a Camila não concorda com a forma
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Ata da reunião E¡rtraordinária do cmselho Municipal æ t¡ldo Ant¡ienÞ de æl tþ Pa*
CONSEMMA, realizada no dia 27 de ouh¡bro de dois mil e dezesseis, às q.rinze lro|_ ra s*
de reuniöes da Provopar em Praia de Leste. Estiveram presentes os conselheiros e cÛ.wiffi
conforme lista de presença. O Conselheiro Daniel solicita um horário teto de término as 17:ü)

horas. O Presidente do Conselho Sr' Fernando solicita a leitura da ata' O Sr' Jony faz a leiftra

daataanterior.osr.FernandosolicitaaoSr'Marcelo os informes da compra do caminhão' O

Marcelo informa que o Procurador deu um parecer desfavorável Para a aquisição do

caminhão e que o DePartamento de ComPras está fazendo novo orçamento. O Consdtrc*ro

Daniel sugere que outras Secretarias devem comPartilhar este investimento. O ConseltPiro

Antonio diz que a aplicaçäo do Fundo do Meio Ambiente deve ser de acordo com a Lei e que o

Conselho pde somente aprovar planos de aplicaçäo O Sr. Femando diz que a aProvação de

concessão da sede do Parque Perequê por 20 anos ao CEM näo é possível de ser analisada

por ser final de mandato e que näo dá para aprovar assuntos que possam vir a prejudicar

açöes que seräo tratadas por outra direçäo. O Sr. Fernando informa que licará na Secretaria de

Meio Ambiente até o próximo dia 28, e que durante o seu mandato conseguiu uma coalizäo na

mesma. Agradeceu os Parcel ros que fizeram a Secretaria atingir seus objetivos, aPesar dos

poucos recursos, e aProveita para apresentar o novo Secretário Sr' Udo Leto. O Conselheiro

Sr. Jony sugere uma aPresentaçäo dos conselheiros ao novo Secretário. APós as

apresenta$es, foi solicitado pelo Sr' Fernando que a Sra. Camila apresente o Programa de

Monitoramento. A Sra. Camila informa que já apresentou anteriormente. A Conselheira

Vanessa diz que a Camila deve responder as perguntas sobre o descarte nas Praias de

animais mortos. A Camila diz que näo foi informada sobre isso, mas que resPonderá as

perguntas no final da apresentaçåo. Ao final da aPresentaçåo que teve duraçäo de uma hora

e meia o Sr. Femando agradece a apresentaSo dizendo que algun membros do conselho

global e a interferência humana. o conselheiro Daniel diz que poderia ser criado um Canal de

Comunicaçäo entre o PMP e o CONSEMMA. Diz também que há uma necessidade de dar

maior moralidade ao Conselho através da govemança. A conselheira Lillian diz que há a

necessidade de se ouvir as Partes antes de se tomar uma atitude deliberativa' Diz também que

UFPR tem Problemas de comunicação com a comunidade e que os estudantes é que fazem

as divulgaçöes nas escolas e Projetos de educa$o ambiental, e que há pretensões do CEM

em ir às institu içöes para divulgar seus projetos. O Sr. Femando diz que Secretaria de

Recursos Naturais sempre buscou parcerias com o CEM. Diz também que há necessidade de v

se buscar a verdade nas divulgaçöes do Facebook e que a ata anterior näo contemplou sua

fala a respeito da nota explicativa do IAP a respeito do descarte de animais na praia' A Camila

fala a respeito das publicaçöes no Facebook e que não concorda com este tiPo de

comunicaçåo. Juliano

solicitaram esclarecimentos sobre o Projeto. A conselheira Vanessa diz que näo haverá tempo \
para perguntas. Diz também, que a PoPulaçåo desconhece o que acontece no CEM e seus

projetos. O conselheiro Joäo fala que o que motivou presença da Camila foi o descarte na

praia de animais marinhos necropsiados. Camila resPonde que pode fazer o descarte na Praia

e que é preftríveleste procedimento, pois ocofre o retonþ ao ciclo de carbono, uma vez que a

incinenação colabora com a chuva áJda' Diz tamtÉm qæ é responsabilkþde da Prefeitura

destinaSo das carcaças' O conselheiro João argumenta que existe um contrato com a

Petrobrás que reza a incineraçåo das mesmas' Diz ainda que a repercussäo da publicação da

filmagem do descarte está considerável e que até turistas tem telefonado para sua pousada

perguntando se as praias estaräo limPas. O conselheiro Antonio lê o procedimento da

Petrobrás em que diz que o material deve ser incinerado. O Sr. Antonio também pergunta onde

é recolhido o ISS do PMP e a Camila responde que é para ltajaí, sede da Univali e de onde

vem a maioria dos colaboradores do Projeto' O conselheiro Odalbor pergunta a causa de

mortesdetantosanimaiseaCamilarespondequeédevido duas questöes: o aquecimento
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mesma forma que a Camila não concorda com a forma



de comunicaçåo do Facebook e que ela não foi procurada para dar maiores explicaçöes a

respeito do descarte. A Camila diz que foi exposta desnecessariamente e que tanto ela como

outros servidores do CEM estäo sob Proteção da Polícia Federal. Diz também que fica à

disposição Para dar maiores exPlicaçöes a quem solicitar a respeito de seu projeto' O

conselheiro KoPP diz que o CEM deve dar maior visibilidade aos seus Projetos. O Sr. Femando

informa ao Sr. Daniel que as cópias das atas solicitadas seråo enviadas, espera que próxima

gestäo faça Parceria com as entidades preocupadas com as questöes ambientais e declara Por

encerrada a Presente reuniäo. Nada mais havendo para ser tratiado, eu, Jony Hani Bommann

lavrei a presente ata que apóslidaeaprovadapeloConselho,seÉassinadapeloPresidentee
Secretário Executivo do Conselho MuniciPalde Meio

Femando Mazo Jony Hani Bornmann

Secretaria MuniciPal de Recursos Naturais Secretário Executivo do Conselho
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontat do paraná-
CONSEMMA, realizada no dia 24 de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas na
sala de reuniöes da Prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes os
conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr. Jony informa que a ata da reuniäo
anterior será lida na próxima reuniåo e passa a palavra ao Sr. Guilherme que está assumindo a
Presidência do Conselho, uma vez que o Sr. Fernando näo é mais Secretário Municipal de
Recursos Naturais. O Sr. Guilherme informa que eståo presentes os Engso Eder Giusti e
Fabiana Franchini da empresa GEL que farão uma apresentaçäo do andamento da instalaçåo
do esgotamento sanitário de Pontal do Paraná. Segundo os mesmos a obra está bastante
adiantada e será antecipada em um ano, tendo a sua finalizaçåo para final de 2018. Guilherme
informa que periodicamente informará o andamento das obras, como também os problemas
que iräo surgindo. Diz que está sendo realizado um trabalho social a cargo da Sanepar como o
ônibus ecoambiental, curso de encanadores, etc. O Sr. Guilherme agradece a apresentaçåo e
sugere que seja realizada uma visita técnica na Estaçäo de Tratamento da Sanepar em
lpanema e aproveitar fazer lá uma reuniäo do Conselho no auditório. Por estarmos em final de
ano e termos assuntos a tratar ainda em dezembro como Operaçåo Veräo e Plano de Manejo,
ficou decidido que esta visita se dará em 2017. Para a reuniåo mensal de dezembro os
conselheiros decidiram pela data do dia 14, antecipando o horário para as 14:80 horas. Joåo
informa que o Prefeito Eleito Marcos Fioravante não pôde vir para a reuniåo, mas que tem
interesse em participar na próxima. Em seguida foi dada a palavra para a moradora Angela de
Paula que relata um problema que ocorre com uma chácara abandonada na Rua Roque
Frederico Sabino ao lado do n' 937 em Praia de Leste. O mesmo está abandonado há anos e
tem uma piscina abandonada que é foco de mosquitos. O local também está servindo de
visitas noturnas de pessoas. Angela relata que já protocolou pedido à Prefeitura anteriormente,
mas que até hoje nada foi feito. O Sr. Marcelo verificará como está o andamento do processo,
podendo até ser decretada situaçåo de risco. Também será contatada a Vigilância Sanitária
para verificar esta situaçåo. Em seguida o Sr.Jony lê copia de denúncia feita ao Canal de
Denúncia da Pefobrás quanto ao descarte de animais na praia pelo PMP. Neste documento a
PetrobÉs inbrma que rdificou a UNIVAU para qle providenciasse a adequação da
destinaçäo das carcaças de acordo com o Projeto Executivo, e que em reunião no dia
21.10.2016 determinou àquela Universidade que nåo seriam mais entenadas carcaças que
tenham passado por necropsia e que somente carcaças de mamíferos maiores de 3 metros
poderiam ter este procedimento. O Sr.Joåo também apresenta copia de procedimentos do
lCMBlO. O Sr.Daniel informa que entrará em contato com a Camila para questionar o projeto.
lnforma também que eståo sendo realizados estudos junto à coordenação do CEM no sentido
de esclarecimento à populaçao a respeito do monitoramento de fauna marinha. Comenta
também que os debates no conselho chegaram à uma especificidade técnica bem avançada.
Em seguida é apresentado aos @nselheiros a filmagem do enteno das carcaças na praia
realizado pelo PMP e que foi objeto de postagens no facebook, resultando no atual debate no
conselho. O Sr.Guilherme comenta que as imagens såo realmente fortes. O Sr. Daniel diz que
devemos privar pela qualidade ambiental de nossas praias e pergunta aos conselheiros qual a
atitude a ser tomada pelo Conselho. Após discussöes ficou aprovado que seria enviado um
ofício com solicitaçöes de esclarecimentos ao coordenador do PMP. O Sr. Jony enviará o teor

l\t do ofício aos conselheiros que o aprovaräo com as devidas coneçöes. Nada mais havendo
Ll '\ para ser tratado, O Sr. Guilherme deu por encenada a reuniäo e eu, Jony Hani Bornmann

lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Vice
Presidente e do Conselho Municipal Meio Ambiente

Zavataro Jony
Presidente do CONSEMMA Secretário Executivo do CONSEMMA
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Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná-
CoNSEMMA, realizada no dia 14 de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas nasala de reuniöes da Prefeitura Municipal em Praia de Leste. Estiveram presentes osconselheiros e convidados conforme lista de presença. o sr. Jony inicia a reunião lendo asatas anteriores sendo aprovadas por todos 

" 
p"ir" a palavra ao vice presidente sr.Guilherme' o sr' João pergunta ao Marcelo a situaçåo sobre a situação da casa da piscina. osr' Marcelo informa que o processo foi arquivãdo. o sr. Rntón¡o argumenta que hánecessidade de fiscalizaçäo e ver quem é o dono do terreno pam ser notificado e acompanharas medidas administnativas. o sr. Marcelo informa que o valor da aplicaçäo rinançira ooFundo Municipal de Meio Ambiente é de R$ 582366,g I sendo que deste valoi serádescontado R$ 198.000,00 referente ao Editaldo Plano de Manejo e R$ 155.000,00 referente àcompra de um caminhåo baú destinado à coleta seletiva. o Sr. Marcelo informa também que oEdital do Plano de Manejo sofreu recurso, mas este valor de e ser considerado porque serádada continuidade do mesmo. o sr. Joåo comenta que os varores que seriam destinados àcausa Animal para cashação de animais nåo foi aprovada e que este assunto deve voltar a serdiscutido' o sr' Antonio sugere que seja criada rubrica específica para manutençäo doconselho' o sr' Guilherme sugere um curso orçamentário para conselheiros. o sr. Jonyinforma que conversando com o sr. Jackson da Techint, que pode ser agendada uma visitatécnica àquela empresa. se o grupo for maior que 10 pessoas, as mesmas poderäo visitar olocal a pé com equipamento de proteçåo e se for menår, uma van percore as dependências.Ficou decidido que este ass¡rrilo sera d¡scrrtido com os novos conselheiros, da mesma forma areuniäo nas dependências do audibrb oa Estaçao de Tratamento da sanepar em lpanema.com relaçåo ao ofício de pedido de esdarecin¡entos ao pMp, o mesrþ não havia sidoaprovado em reunião anterior por falta de quórum, e como nesta reunião existem conselheirossuficientes para isso, foi novamente colocado em votaçåo, sendo aprovado por todos. o sr.Guilherme informa que o ônibus ecoambiental da Sanepär estará presente na festa de 21 anosdo município' Nada mais havendo para ser tratado, o sr. Guilherme deu por encerrada areuniåo e eu, Jony Harri Bommann lavrei a presente ata que apos lida e aprovada peloconselho, será assinada pelo vice Presidente e secretário F-xecutivo do Consellp Municipalde Meio Ambiente.

Zavataro Hani
do CONSEMMA Secretário Executivo do CONSEMMA
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Ata da reuniäo ordinária do conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná-
CONSEMMA, realizada no dia dois de fevereiro de doi mil e dezessete, às quatoze horas etrinta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Mun icipal de Recursos Naturais em pontal doSul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr Jonyinicia a reunião lendo a ata anterior. A mesma nåo foi aprovada por falta de quórum. O Sr. Joãopergunta sobre o projeto de castraçåo, e o Sr. Ricardo informa que existe um projeto nestesentido que está sendo analisado e que será apresentado ao conselho posteriormente. O SrRicardo solicita ao Sr. Jony enviar convite por e-mail para os conselheiros participarem dareuniåo do PPA no dia 0g de fevereiro as quinze horas no auditório do Primavera. O Sr. Marcusenviará ao Sr. Jony o ppA para que os demais conselheiros possam analisar e complementarpreferencialmente até o dia 06. O Sr. Ricardo informa que o código Ambiental Municipal estásendo redigido. O Sr. R icardo informa que o Edital do plano de Manejo da Restinga e doParque do Manguezalfoi cancelado e que deverá ter o seu Termo de Referência refeito. Apósapresentaçåo do PPA, o Sr. Udo Leto explica sobre a situ açåo da Secretaria Municipal deRecursos Naturais, informando que será criada a Secretaria de Meio Ambiente e que o SrRicardo será o Secretário desta pasta. O Sr. Ricardo informa que a Secretaria solicitará por

ofício a indicaçäo dos representantes das entidades no conselho, bem como os representantesgovernamentais. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr. Ricardo deu por encerrada a
e aprôvada pelo

reuniäo e eu, Jony Hani Bornmann lavrei a presente ata que após lida
Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e Secretário Executivo doConselho Municipal Meio Ambiente.

Udo Leto Lino Jony Bornmann -
de Recursos Naturais Executivo do CONSEMMA



Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná-
CONSEMMA realizada no dia doi de março de doi mil e dezessete, às quatoze horas e

t

trinta minutos na sala de reuniöes da secretaria Municipar de Recursos Naturais em pontar doSul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr
Ricardo solicita ao Secretário do Conselho Sr. Jony a rela$o dos integrantes do Conselho. O
Sr. Jony nomina os integrantes que constam na Lista de presença. o sr. Ricardo informa ao
Presidente da Cåmara de Vereadores Sr. Fabiano Alves Macie situa$o do Conselho,
conselheiros. Explica que um dos caminhões de coleta seletiva está quebradoeooutronåo
está circulando por falta de um plano de Açåo, e para isso fica criado um Grupo de Trabalho
para elaboraçåo deste plano com os seguintes conselheiros: Jackson Jorge Cunha, Ricardo
Aguiar, Joäo Rempel e EmmanuelAntonio
para plotagem dos caminhöes e outra para conserto. O convidado André Trennepohl Vieira

Cordeiro dos Santos. lnforma que já existe licitaçåo

sugere um atendimento emergencial para recolhimento de lixo reciclável a ser realizado pela
HMS. O Sr. Ricardo informa que será divulgado no site da prefeitura convite para as Ong-s
ambientais e que as mesmas se organizem para participaçåo no Conselho. O Sr. Ricardo
inform que enviou of[cios para indicaçäo de membros aos representantes governamentais do
conselho. o sr. Ricardo informa que há necessidade de se retomar o assunto do plano de
Manejo uma vez que o Edital foi cance ado. lnforma que há necessidade de se criar um Grupode Trabalho para rever o qálculo do CMS Ecoióg co. Ficam designados os conselheiros
Anderson Cumin, Ricardo Aguiar e um representante do CEM. A conselheira Lilian solicita
documentaçäo da prefeitura para dar início ao estudo do referido cálculo. O Sr. Ricardo
informa que as nuências ambientais seråo taxadas. lnforma também que os grandes
geradores de lixo tem de dar a destinaçåo para o mesmo. Nada mais havendo para ser tratado,
OSr Ricardo deu por encerrada a rer.¡niåo e eu, Jony Harri Bornmann lavreia presente ata que
após lida e da pelo Conselho, será assinada pe o Secretário de Recursos Naturais e
Secretário do Conselho Municipal de Meio Am biente.

Udo Leto Lino Jony Harri Bomníann 
'

de Recursos Naturais Executivo do CONSEMMA



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

CONSEMMA, realizada no dia dezoito de maio de dois mil e dezessete, às quatoze horas e

trinta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em Pontal do

Sul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr' Jony

diz que as atas ainda näo podem ser aprovadas por falta de quórum. O Sr. Ricardo Aguiar

solicita ao Secretário do Conselho Sr. Jony a leitura da pauta. O Sr. Jony nomina os itens da

mesma. 1-protocolo carta do Conselho. 2-Oficio Mar Brasil. 3-Nomeaçåo de membros. 4-

Guardiöes da Natureza. S-TAC. 6-Semana do Meio Ambiente. 7-Saldo do Fundo do Meio

Ambiente. g-Ongs Ambientais. O Sr. Ricardo aborda o item 3 dizendo que os membros do

Conselho govemamentais já eståo todos escolhidos e que só falta o Decreto Municipal de

nomeaçåo. Sugere uma reuniäo extraordinária para aprovaçäo das pautas. O Sr. Jony sugere

dia 25 que seria o dia normal de reunião. Abordando o item 2 o Sr. Jony informa sobre o ofício

da Mar Brasil. O Sr. Ricardo sugere que sejam å ong's ambientais no Conselho, ou seja o

titular seria a ONG do rodizio e suplente a ONG atual e solicita à representante da Mar Brasil

Elair conversar com o Sr. Juliano. O conselheiro Kopp atenta que se forem duas Ong's que as

mesmas sempre estejam de comum acordo quanto às votaçöes. O Sr. Jony informa que foi

protocolada na Prefeitura a carta do conselho. O Sr. Ricardo apresenta o convidado Sr.

Navano e explica sobre a queståo da situaçåo de sua propriedade que está dentro do Parque

perequê. Diz que este assunto deve ser discutido dentro do Conselho. Após a explanaSo dos

motivos pelo Sr. Navano a respeito de pagamento de IPTU e a compra do teneno através de

lmobiliária, O Sr. Ricardo sugere a criaçäo de u¡n Grupo de Trabalho para discutir a

regularização fundiária dos terrenos proprietários dentro da área do Parque. Faråo parte do

Grupo de Trabalho o Sr. Ricardo, conselheiro Emilson Kopp, o Sr. Sandro da Secretaria de

Assuntos Fundiários, um representante das ONGs e um representante do CEM. Os

representantes das ONGs e CEM seräo definidos na próxima reunião. O Sr. Kopp evidencia

que há necessidade de se seguir o Código Florestal quando o Grupo de Trabalho se reunir

para discrrtir o assunto. O Sr. Ricardo apresenta o e)drato do Fundo Municìpal de Meio

Ambiente, que tem um saHo de R$ 5æ.775,47 ern sua corìta. lnforma aæ conselheiros que o

valor arrecadado pelo ICMS Ambiental sempre entra em uma conta livre da Prefeitura, mas em

conversas com o financeiro foi acertado que em 2018 será repassado para o Fundo do Meio

Ambiente 25% do valor anecadado pelo ICMS Ambiental, em 2019, 50% e em 2O2O,75o/o. O

conselheiro Guilherme parabeniza esta ação. Também seråo cobradas taxas de licenciamento

que seräo destinadas ao Fundo. O Sr. Ricardo fala sobre o programa Guardiöes da Natureza

também conhecido como Força Verde Mirim que é focado em estudantes que além de ser

protagonistas nas questöes de Educação Ambiental nas escolas, poderåo colaborar na

distribuiçåo de panfletos ambientais e outros. As 40 crianças seräo da Escola Primavera e,

para tanto, solicita ao Conselho a liberaçåo de até R$ 10.000,00 para custeio de uniformes.

Este assunto também será abordado na próxima reuniäo uma vez que näo há quorum para

votaçäo. Semana do Meio Ambiente: o Sr Ricardo informa que o Sr. Udo tem plantadas em

uma chácara no Guarapari aproximadamente 600 mudas de Palmeira Real que poderäo ser

distribuídas na Semana do Meio Ambiente. A semana que será entre os dias 5 e 10 de junho,

terminaria no sábado dia 10, no Centro de Capacitaçåo em Praia de Leste, com palestras

abordando o tema de Ðesenvolvimento Sustentável, com fornecimento de Certificado de

Participaçåo. O Sr. Ricardo solicita à convidada Alessandra Luchetta falar o motivo de sua

presença no Conselho. A Alessandra coloca situações dos animais de rua, protetoras

independentes e sobre a criaçåo de uma associaçåo de proteçåo animal. O Sr. Ricardo diz que

em 2014 o Ministério Público apresentou um TAC para questões ambientais e que a queståo

animal estava incluída. A Prefeitura foi novamente intimada a resolver esta queståo. O Sr.

Ricardo apresenta um projeto de criaçåo de um Conselho Municipal de Proteçäo aos Animais

(Conselho Multidisciplinar dentro da Prefeitura com participação da sociedade civil) que está
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em fase de exame por parte da Procuradoria e que ainda terá de passar pela Cåmara de

Vereadores para aprovar a Lei de cria$o do mesmo. Seguindo a legislaçåo nacional este

Conselho estará vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Ricardo fala sobre a criaçåo

do Código Ambiental Municipal no sentido de cumprir a Lei de Licenciamento. Como säo mais

de 200 artigos, será enviado aos conselheiros para leitura. O Sr. Ricardo passa a ler
integralmente o TAC do Ministério Público que trata da questão dos Resíduos Sólidos. lnforma
que a Prefeitura foi multada em R$ 2.000.000,00 por nåo ter cumprido o TAC anterior, mas que

foi acertado com o MP um novo termo que deverá ser cumprido este ano. Ficou acertado que

seråo enviados aos conselheiros os seguintes documentos: Código Ambiental Municipal,

Guarda Mirim Ambiental e TAC do Ministério Público. Nada mais havendo para ser tratado, O

Sr. Ricardo deu por encenada a reuniäo e eu, Jony Hani Bornmann lavrei a presente ata que

após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e

Secretário do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Udo Leto Lino Jony Harri Bornrnann
\rio de Recursos Naturais Executivo do CONSEMMA



Ata da reuniåo bctraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal rb paralá-
.CONSEMMA, realizada no dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas
e trinta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em pontal
do Sul' Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr.
Jony informa que os documentos referidos na ata antenior näo foram enviados aos conselheiros
porque o mesmo näo os recebeu. lnforma que existem atas desde novembro a serem
aprovadas e que nunca tem quórurn para isso. Fica acertada que as atas seråo enviadas aos
conselheiros parE¡ uma pré-aprovaçåo. o sr. Jony faz a leitura da ata anterior. o sr. Gilberto
comenta que sobre o valor a ser destinado para a Guarda Mirim Ambiental deve ter uma
tomada de preços. Os conselheiros Joåo e Lilian comentam que qualquer valor a ser aprovado
no Conselho deve ter edital conforme já estabelecido anteriormente. O Sr. Marcos pergunta
qual foi a forrna aprovada pelo Conselho para liberação de valores, e comenta que projetos
extemos pode ser por aceite. Lilian comenta que a secretaria Financeira/contábil do conselho
deve efetivamente funcionar e ser a responsável pela verificaçåo dos valores de projetos,
editais e acompanhaÍnento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Juliano fala que o conselho
deve verificar quais são as prioridades do município quanto às questöes ambientais e que deve
haver transparência nos projetos e dar publicidade aos editais. Marcos fala que deve ser
priorizado o TAC e após isso fazer um planejamento estratégico. Lilian sugere a criaçåo de um
Grupo de Trabalho para o planejamento estratégico das prioridades ambientais do município.
Lilian sugere também a criaçåo de um Grupo de Trabalho paË¡ a revisão do Regimento lntemo
com leitura prévia e apontamento das questöes a serem modificadas. O Sr. Jony comenta que
isso já foi previsto anteriormente e que foi enviado o Regimento a todos os conselheiros por e-
mail e que também foi distribuído para cada entidade uma copia do mesmo. Comenta também
que alguns conselheiros estäo no papel via decreto, mas que nunca comparecem às reuniöes,
enquanto que tem entidades que gostariam de participar. O Sr. Jony pergunta se vai haver a
criação do Conselho de Pesca e se terá representação no Conselho, pois os conselheiros das
associa@s de pescadores há anos não comparecem às reuniöes. O Sr. Udo fala que há a
necessidade de ser aprovacb pela Câmara de Vereadores a divisäo da atual Secretaria de
Recursos Natu¡:ais, separanô a área da Pesca para entËb se criar um Conselho. O Sr. Marcos
comenta que é muito mais fácil um representante do Conselho de pesca comparecer às
reuniões do CONSEMMA. O Sr. Gilberto enfatiza que a composiçåo do conselho é de
entidades e que se os conselheiros näo aparecem, deve-se contatar a entidade para a troca
dos mesmos. O Sr- Jony comenta que já houve troca de representaçåo de entidades porque as
mesmas nåo compareciam, como por exemplo a Câmara de Vereadores e a Secretaria de
Obras, as quais foram trocadas pelo Provopar e Copel. O Sr. Gilberto atenta para a
necessidade da Cåmara de Vereadores fazer parte do conselho. O Sr, Guilherme comenta que
por questões de autonomia o Legislativo nåo pode ter cadeiras no conselho que faz parte do
Executivo. O Sr. Juliano comenta sobre a representaçäo de ong's ambientais, onde a Mar
Brasil esteve no Conselho durante alguns anos. Com o interesse da ONG Naguar também
querer participar, bem como da Anoé, houve uma reuniäo entre elas e resolveram que seria
realizado um rodízio entre estas 3 ong's. Com a extinção da Anoé o Sr. Jony procurou o Sr.
Juliano da Mar Brasil onde solicitou ficar mais 2 anos, no que foi atendido. Comenta que o Sr.
Ricardo sugeriu a participaçåo das duas ong's ambientais sendo uma titular e outra suplente. O
Sr. Marcos comenta que poderiamfazer parte as duas ong's e que isso deve ser visto na Lei
se existe paridade. O Sr. Jony diz que hoje näo tem paridade e que existe um membro
govemamental a mais. O Sr. Marcos informa que está para sair o decreto de nomeaçåo dos
integrantes do conselho da forma que hoje estálþfinido em Lei e comenta que a questäo dos
representantes no Conselho e a revisåo do Regimento lntemo é um assunto que deverá ser
discutido mais à frente. O Sr. Udo comenta
resolver as questöes dos conselhos. O Sr.
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Presidente anterior, ao que o Sr. Marcos informa que o que a Lei está acima do Decreto. O Sr.
Udo comenta que já foi homologada a sua nomeaçåo. O Sr. Jony fala que é preciso resolver a
queståo das ong's. A conselheira Lilian diz que há necessidade de se modificar a Lei e o
Regimento lnterno no sentido de haver mais representantes amblentais. O Sr. Jony diz que
acata o combinado com o Sr. Juliano e abre mäo da participaçåo do Naguar no Conselho,
enfatizando a participaçåo de mais ong's ambientais no mesmo, uma vez que existem
entidades que nåo comparecem mais nas reuniöes. O Sr. Marcos diz que será feito novo
contato com as entidades que näo particlpann e se nåo houver interesse, a Lei e o Regimento
lnterno podem prever a participaçäo de outras entidades. O Sr. Jony informa que na próxima
reuniäo deverá ser eleita a nova direçåo do Conselho. A Lilian fala sobre o Edital do Plano de
Manejo, relatando um pequeno histórico de como se realizou e que o Grupo de Trabalho criado
discutiu exaustivamente esta questäo, e solicita uma justificativa da Secretaria de Recursos
Naturais pela decisäo do cancelamento do Edital. O Sr. Emanuel diz que participou da reuniåo
do Edital e que 3 empresas participaram, porém se constatou que 2 delas estavam em situaçåo
irregular e que as mesmas deveriam apresentar nova documentaçäo. Lembra que a empresa
que ganhou a licitaçåo estava isenta de impostos e por isso uma das outras entrou com
processo de embargo. O Sr. Marcos fala que esse assunto deverá ser tratado em próxima
reuniäo. O Sr. Juliano comenta sobre as áreas invadidas do Farque Perequê e que deveria ser
realizada uma revisäo da abrangência do mesmo dentro do Plano de Manejo. O Sr. Marcos
comenta que alguns tenenos já estäo cadastrados e legalizados há muito tempo e que a
primeira versão do Parque foi realizada por meio de fotos aéreas criando inconsistência nas
informaçöes. O Sr. Guilherme sugere que nesta revisåo a nova área do Paque seja definida
em Lei. O Sr. Jony lembra a criação de Grupo de Trabalho para tratar do assunto dos terrenos
proprietários no Parque. Sr. Marcos sugere ser tratado na próxima reuniåo. O Sr. Guilherme
pergunta sobre a programaçåo da Semana do Meio Ambiente e diz que quer aproveitar a
oportunidade para realizar uma reuniäo comunitária para apresentaçåo das obras da GEL. O
Sr. Juliano sugere que as reuniöes comecem no horário previsto. Nada mais havendo para ser
tratado, O Sr, Udo deu por encenada a reunião e eu, Jony Hani Bommann lavrei a presente
ata que após lida e ada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos
Naturais e o do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Udo Leto Lino Jony Bornmann
de Recursos Naturais Secretário Executivo do CONSEMMA



Ata da reunião Extraordinária do Conselho'Municipal de Meio Ambiente de Pontal Ô Èa*
CONSEMMA, realizada no dia seis de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e üinta

minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em Pontal do St¡|.

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

solicita informa$es se já saiu o Decreto Municipal nomeando os conselheiros, ao que o Sr.

Marcus responde que ainda não. Sendo assim o Sr. Jony permanece como Secretário do

Conselho. O Sr. Jony sugere que antes da reuniäo, seja apresentado o Projeto Nossa Praia

Mais Limpa & Sustentável do pessoal do Unespar, presentes à reuniåo, que distribuiu cópia do

projeto aos prêsentes. Basicamente o projeto se refere à reutilizaçåo da fibra de côco. A sede

do projeto será na AVAPAR, uma vez que o Projeto foi desenvolvido para atender os

vendedores ambulantes. Solicitam parceria para aquisiçao de equipamentos. O conselheiro

Daniel sugere que seja apresentado um cronograma físico-financeiro e coloca o CEM à

disposiçåo para auxiliar o projeto. Os convidados da Unespar se despedem e saem da reuniåo.

O Sr. Emanuel apresenta cópia da ata de reuniäo do Departamento de Licitaçöes, referente ao

Processo Licitatório no 129t2O16 que trata do Plano de Manejo da Restinga e Parque Perequê,

onde a empresa Ferma Engenharia Ltda interpôs recurso às concorrentes Denise Alves de

Oliveira Folha e Fundaçäo de Pesquisas Florestais do Paraná. O Sr. Daniel solicita por escrito,

a explicação da intervençåo do Sr. Ricardo Aguiar com relaçäo ao @ncelamento do Edital,

uma vez que este assunto foi amplamente discutido durante muito tempo por um Grupo de

Trabalho específico. O Sr. Udo pede a palavra para explicar que o Sr. Ricado Aguiar agora faz
parte da Secretaria de Planejamento. O Sr. Jony faz a leitura da ata anterior, sendo aprovada

por todos. Passa-se a ser discutido amplamente pelos presentes a Lei e o Regimento lntemo

do Conselho. Como é um assunto complexo, ficou definido que será realizada uma reunião

específica de um Grupo de Trabalho para alteraçåo da Lei de Criaçäo do Conselho e do Fundo

Municipal do Meio Ambiente no dia 12 de julho das 14 às 17 horas, em que poderão participar

todos os conselheiros interessados. O Sr. Udo explica que deverá ser realizada uma reunião

e¡ctraordinária para se tratar do TAC do Ministério Público, despesas da Amcorespp e aplicaçåo

dos recr¡rsos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Sr. Udo diz estar muito preocupado em

atender as disposi@s 4resentadas no TAC do Ministério Público e que este assunto deve

ser disct¡tido pelos conselheiros posterioñnerìte, indusive a necessitlade da utilizaçåo do

Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Sr. Marcus explica que deve ser realizada uma reuniäo

específica para definir a aplicaçåo dos recursos do Fundo, sejam elas, resíduos sólidos,

unidades de conservaçäo, conscientizaçåo ambiental (turistas e moradores), necessidades

excepcionais, APP, projetos extemos, etc. O Sr. Marcus diz que existe um problema de geståo

ambiental de maneira geral no município e que o Conselho pode colaborar nesta queståo. Diz

também que as 2 Unidades de Conservaçåo do Município merecem uma atençåo maior, bem

como os problemas gerados com resíduos sólidos. O Sr. Emanuel cita o problema dos cäes de

rua e que existe um empresário que pode financiar as castraçöes. o Sr. Marcus explica que

este é um assunto a ser tratado posteriormente e está para ser aprovada pela Câmara de

Vereadores a criaçäo do Conselho Municipal de Proteçåo Animal. O Sr. Marcus explica que os

valores a serem aplicados com recursos do Fundo devem ser bem especificados. O Sr. Daniel

sugere definição de categorias e Edital de fluxo contínuo com valores diversos para projetos. O

Sr. Guilherme atenta para projetos que apresentam valores de serviços junto com captaçäo de

recursos para obter renda. Após ampla discussäo a respeito dos assuntos que envolvem o

TAC e do Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ficou definido que será

realizada uma reuniäo com um Grupo de Trabalho específico no dia 12 de julho as 10:30 hs

para montar um Plano de Aplicaçåo com definiçäo de prioridades, metias, indicadores e

freqüência, com os conselheiros Daniel, Robin, Guilherme e Marcus, e que será apresentado

ao Conselho posteriormente. Os conselheiros Daniel e Guilherme perguntam sobre os valores
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do Fundo. O Sr que nåo trouxe o extrato do Fundo porque existem questöes
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bancárias de odem burocráticas a serem resolvidas, mas que assim que puder traÉ o extrato. - )r-

O Sr. Udo Pergunta a respeito do banacäo que se encontra no CIAS- O Sr. Jony eplica que o
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banacão foi construído com recursos do Fundo do Meio Ambiente, mas que na época, não foi

devidamente explícado aos conselheiros onde seria construído. Nada mais havendo para ser

tratado, O Sr. Udo deu Por encerada a reunião e eu, Jony Hani Bommann lavrei a presente

ata que aPós lida e pelo Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos

Naturais e o Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente'

Udo Leto Lino Jony Bornmann

Secretário de Recursos Naturais Secretário Executivo do CONSEMMA

I
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Ata da...reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do pananå.
CONSEMMA, realizada no dia vinte e sete de julho de dois mil e dezessete, às quatoze horas
e trinta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municipal de Recursos Natumis em pontat
do Sul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr
Udo apresenta as recomendações do Ministério Público a respeito da ONG PROAMAR. Urna
vez que um dos citados nas recomendações é o Conselho Municipal do Meio AmbierÌÞ æ
Pontal do Paraná, torna-se necessário dar ciência aos conselheiros à respeito do ass¡,¡nb
independente das mesmas serem datadas de 11 de novembro de 2015, e a Secretaria ê
Recursos Naturais ter tomado conhecimento das mesmas somente agora. O Sr. Robin, &
sobre o Programa de Monitoramento de Praias e as implicaçöes que oconeram com a
PROAMAR. O Sr. Emanuel solicita que seja enviado ao Rotary, ofício informando de sr¡a
cadeira no Conselho. O Sr. Marcus estará verificando todas as pendências à respeito da
participaçäo dos conselheiros, Decreto, etc. O Sr. Jony informa que näo há quorum para se
votar as pautas sugeridas para a reuniäo: aprovação das alteraçöes da Lei de criaçäo rb
Conselho e o plano anual de aplicaçäo dos recursos do Fundo Municipal de Meio AmbienÞ. e
sugere uma reuniåo extraordinária dia 03 de agosto, sendo aprovado pelos presentes. O Sr
Marcus apresenta copia da Lei Municipal no 1 .684 de 21 de julho de 2017 que cria o Cqtsefro
Municipal de Proteçåo aos Animais - COMUPA, no sentido de que os conseltreiros bm€nì
conhecimento do mesmo. A turismóloga Luciana da Prefeitura solicita oficializar a
aoresentaçäo ao CONSEMMA, do Projeto Águas de Pontal. O Sr. Joäo informa que houve urn
atropelamento de cachono na praia, pela caminhonete do PMP e que näo foi dada assistêrria
ao mesmo na hora. O cachorro foi levado para um veterinário que amplrtot¡ o rôo. Fo
comentado que as caminhonetes desenvolvem alta velocidade na praia e até mesnp nas vias
públicas. O Sr. Robin informa que a Mar Brasil nåo tem nada a ver com o PMP, mas sabe q.e
há urna foca muito fteqüente de pessoal da PMP. Nada mais havendo pac¡ ser tratado, O g
Udo deu por a reurifu e a.r, Jmy Hari Bornrnam bwd a presente ata qte æoê
lida e aprovada conselho, será assinada pelo secretárþ de Recr¡rsos Naturais e o
Secretário Conselho Municipal de Meio Ambiente

Udo Leto Lino Jony Bommann
de Recursos Naturais Executivo do CONSEI¡aIA



;ia da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná-

:3NSEMMA. realizada no dia três de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
.::nta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municioal de Recursos Naturais em Pontal do

Sul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr' Jorty

faz a leitura da ata da reuniäo anterior, sendo aprovada por todos. O Sr. Emmanuel apresenta

o Sr. Luiz Krezinski que será conselheiro titular representando o Rotary. A reoresentante da

Secretaria de Educaçåo se apresenta e os demais conselheiros se apresentam também. A

conselheira Vanessa pergunta qual o posicionamento do Conselho a respeito do trânsito da

caminhonete do pMp, citado na ata anterior. o Sr. Marcus diz que isso estará sendo verificado

pela Secretaria de Recursos Naturais, solicitando informações e procedimentos ao PMP. O Sr.

Marcus sugere ler as alteraçöes realizadas pelo Grupo de Trabalho a respeito da Lei de criaçåo

do coNsEMMA. A conselheira vanessa pergunta a respeito da legalidade representativa das

comunídades tradicionais [indígenas, quilombolas e caiçaras)' Após ampla discussão a este

respeito, ficou decidido que istó será tratado quando da alteraçäo do Re$fmento lntemo, bem

como as Ong's. Em seguida o Sr. Marcus voltou à leitura das altera@es. Vanessa e Jackson

comentam sobre a apiovaçao da Câmara de Vereadores quanto à aplica$o do Fundo

Municipal de Meio Ambiente. O Sr. Marcus fala que este assunto será tratado mais à frente

uma vez que houve uma reunião de Grupo de Trabalho que tratou do Plano de Aplicaçåo do

Fundo. Çolocada em votaçåo as alteraçöes da Lei, as mesmas foram aprovadas por

unanimidade pelos conselheiros presentes. O Sr. Udo apresenta o saldo do FMMA em 31 de

julho de 2017 que é de R$627.435,91, conforme o extrato. o sr. Marcus informa que o

orçamento efetivo elaborado o ano passado é de R$252.000,00 e está defasado com relaçäo

.ao saldo do fundo, por isso a importância de uma revisåo do Plano de Aplicaçåo que tem 4

eixos como segue: 1- Resíduos Sólidos Recicláveis (a$es vottadas palil a otganizaSo,

fomento e aprimoramento da coleta seletiva); 2-Plano de Manejo dos Parques (contratação de

pessoa jurídica especializada para elaboraçåo do Plano de Manejo); 3-Ações de Educaçäo

Ambiental (Sinalizaçåo ambiental, panfletos soþre coleta seletiva, limpeza da área urbana e

açöes localizadas no entorno do Parque); 4-Projetos Externos (abertura de Edital para

execuçåo de projetos ambientais). O Sr. Guilherme diz que näo då para se fazer um Plano de

Manejo de um parque criado por Decreto e não por Lei. O Sr. Luizinho faz um histórico da

criaçäo do paque perequê e diz que o municipio não tem autonomia sobre o mesmo porque

existem tenenos da Uniåo e de particulares dentro do mesmo. O Sr. Marcus informa que o

SpU iá sinalizou a doa$o de suas áreas ao município e que há uma necessidade de se fazer

um levantamento dos ierrenos particulares e negociar com os seus proprietários' antes da

elaboração do Plano de

levantamento dos tenenos,
Manejo. Para tanto, deve-se seguir alguns trâmites como:

rever os limites e transformar o Decreto em Lei. O conselheiro

Luizinho informa que os tenenos de particulares está em uma área de mangue e que

podem ser utilizados, e dá maiores explicaçöes sobre os limites do Parque. O tema Parque

sua utiliza$o toi amPlamente discutido pelos conselheiros. O Sr. Marcus diz que tem um

UFPR que quer fazer um TCC sobre o Parque Perequê e que tem um topógrafo que

auxiliar na delimitaçäo do mesmo. O Sr. Luizinho informa também que no Mapa de

Zoneamento do Plano Diretor ainda constam mais 2 Parques em Pontal do sul, e que já eståo

com Matrícula no Registro de lmÓvei Explica também que a área destinada para o Cemitério

Municipal é uma, mas foi imPlantado em outra, ou seja, dentro da área destinada a um Parque'

A preocupaçao é com o crescimento do Cemitério Municipal que deve ser melhor observado' A

sugestão é se criar nova área Para o Cemitério, uma vez que a área atual nem tem

licenciamento do lAP. Seguindo, O Sr. Marcus volta a falar sobre os demais itens do Plano de

Aplicaçåo explicando que o item Projetos Externos foi criado porque a Estrutura da Secretaria

de Recursos Naturais é pequena e näo tem pessoal suficiente para atender as demandas

ambientais, Cita mais um deles, sugestäo da Mar Brasil,
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que é combate a incêndios. O Sr



Guilherme sugere ser inserido um programa de preservaçäo de mananciais. O Sr. Marcus
informa valores aproimados paft¡ cada um dos itens do Plano de Aplicação: Resíduos Sólidos
Recicláveis (de R$200.æ0,00 a R$250.000,00); Plano de Manejo (de R$150.000,00 a
R$200.000,00); Açoes de Educação Ambiental (de R$10.000,00) e Projetos Extemos
(R$180.000,00). A conselheira Lilian sugere alterar o item de Educa$o Ambiental para
Comunicaçåo Ambiental. O conselheiro Jackson diz que os caminhöes näo foram plotados
para indicar que pertencem à Coleta Seletiva e que isso poderia ser incluído no item de

eomunicaçåo. O Sr. Marcus diz que não só deve ser feita a plotagem dos caminhöes, mas
também um programa amplo de informação de reciclagem å população. O Sr. Marcus sugere a
criaçåo de um Grupo de Trabalho para discutir Resíduos Sólidos, incluindo outras Secretarias.
Colocado em votaçåo o Plano de Aplicação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Nada mais havendo para ser tratado, O Sr. Udo deu por encerrada a reuniåo e eu.
Jony Harri Bomman a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho, seÉ

Recursos Naturais e o Secretário Executivo do Conselho Municipalassinada pelo
de Meio A

Udo Leto Lino Jony Hani
de Recursos Naturais Executivo do CONSEMM.ê
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.ta da reuniäo Exiraorciinária do Conselho Municioal de Meio Ambiente de pontal do paraná-
ICNSEMMA. realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, ås quatoze horas
a rrinta minutos na sala de reuniöes da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em pontal
do Sul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. O Sr.
Jony informa que não será possível ler a ata porque houve problemas de arquivo e sugere que
o convidado da Força Verde Mirim, soldado Gilnei fale sobre o Proieto antes de se iniciar a
reuniåo. O Sr. Gilnei faz uma explanaçäo de como o Projeto se desenvolve ao longo de um
ano, com vísitas pontuais onde são abordados diversos assuntos e que as aulas säo
rninistradas fora da sala de aula. Mas para a viabilizaçåo deste Projeto é necessário ter
patrccínios, e para isso vem solicitar ao Conselho, verba para transporte e alimentaçåo. O Sr.
Udo explica que o Sr. Ricardo Aguiar já havia falado deste Projeto anteriormente. O Sr. Marcus
comenta que na época, o Sr. Gilnei não pode vir à reuniäo explicar pessoalmente o projeto. O
Sr. Udo sugere um valor mínimo a ser aprovado, porém a conselheira Lillian diz nåo se sentir
confortável em aprovar um valor sem orçamento. O Sr. Udo sugere que seja acatado o projeto
e que o Conselho votaria os valores após o envio de um cronograma de valores. Após ampla
discussåo ficou acertado do Sr. Gilnei enviar um cronograma com valores, e que o mesmo
poderia fazer uma apresentaçåo em powerpoint. Também ficou acertado que deverá ser
elaborado um Termo de cooperaçåo técnica. O Sr. Jony pergunta se o Decreto de nomeaçäo
cios conselheiros está assinado, ao que o Sr. Marcus informa que ele está pronto, mas nåo
assinado, mas que até a próxima rcuniäo estaria ok. O Sr. Marcus informa que há a
necessidade de se criar um Grupo de Trabalho para a reformulação do Regimento lnterno.
Participaråo do GT os Srs. Marcus, Jony, Luiz e por sugeståo do Sr. Udo, o Sr. Daniel.
Passando ao item seguinte da pauta, o Sr. Udo fala da necessidade do cumprimento do TAC, e
que poderia ser comprado um banacäo para resíduos recicláveis, utilizando a verba do Fundo
Municipal de Meio Ambiente. A conselheira Lillian levanta uma questäo já discutida
anteriormente no Conselho, de nåo aprovar nenhum gasto que näo estivesse dentro de um
Plano de Aplicaçåo e que está em dúvida quanto à obrigatoriedade de se cumprir o TAC. O Sr.
Jony lê a ata de 12 de agosto de 2016 onde constam valores aprovados pala compra de
caminhão, empilhadeim e causa animal, inclusive a aquisição de um banacåo, porém sem
valor definido. O Sr. Marcus e Lillian dizem que as questões já aprovadas devem ser revistas,
antes de se fazer novos projetos. Para a construçåo do barracåo foi feito Edital de Licitaçåo
com o vafor de R$80.000,00, porém näo apareceu ninguém para viabilizá-lo. A Sra. Lillian
comenta que se sente esclarecida, pois foi uma aprovação anterior à recomendaçåo de não se
aprovar sem um Plano. O Sr. Marcus explica que existe uma área no Primavera, cuja Matrícuia
está registrada para a construçåo de um barracåo de reËicláveis. O Sr. Udo diz que pode-se
avaliar o que é mais vantajoso: a construçäo ou a compra de um barracåo. O Sr. Marcus
esciarece que deverá ser realizado levantamento de preços para viabilizar a construção, mas
que é interessante o Conselho aprovar a construçäo. A Sra. Lillian pergunta se tem uma
justificativa da construção deste barracåo sair do Fundo ou pode ser realizado
compartilhamento com outrc setor. O Sr. Udo comenta que a verba do Fundo deve
destinada a parques e Plano de Manejo, mas também para compra de banacáo. Fi
acertado que os valores a serem destinados e aprovados para a construção ou compra do
banacão deve ser abordado na próxima reuniäo após levantamento minucioso de preços. A
S¡a. Lillian comenta que deve ser estudado uma maneira de Educação Ambiental com alunos
da rede pública e o programa de reciclagem de lixo. O Sr. Jackson comenta que isso já foi
pensado anteriormente, mas que näo se viabilizou por falta de caminhão de recolhimento de
recicláveis. Passando ao item seguinte foi abordado o assunto dos 3 caminhöes de coleta
seletiva atualmente existentes. O caminhåo recentemente adquirido está ok. O caminhão MB
710 Placa AKG 8256 precisa ser consertado, bem como o Ford Cargo 81S placa AZL 6A25.
Segundo a FIPE-Fundaçåo lnstituto de Pesquisas Econõmicas o caminhåo MB 710 está

cou
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avafiado em R$49.265,00 e o conserto do mesmo custa R$19.901,08, conforme orçamento

apresentado, e o Ford Cargo, está avaliado em R$53.474,OO e valor de conserto R$11.61 1,51.

Apös ampla discr¡ssåo entre os conselheiros ficou aprovado que o caminhäo MB 710 será

leiloado e o valor da aquisiso seÉ revertido para o conserto do Ford Cargp e o que sobrar, irá

para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Sr. Marcus lê ofício do SPU que solicita a
documentação para doaçåo de área. Nada mais havendo pam ser tratado, O Sr. Udo deu pø
encenada a reuniäo e eu, Jony Hani Bornmann lavrei a presente ata que apÓs lida e aprovada

pelo Conselho. será pelo Secretário de Recursos Naturais e o Secretário Executivo

do Conselho Meio Ambiente.

Udo Leto Lino Jon¡r Bomman-¡

de Recursos Naturais Secretário Executivo do CONSEMMå
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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de o Ambiente de Pontal do

raná-CONSEMMA, realizad no dia vinte e oito de setembro às quatorze horas e

trinta minutos na sala de reuniõ s da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em

Pontal do Sul. Estiveram Presen tes os conselheiros e convidados conforme lista de

presença. lni lmente o Sr. Marcus aprese ntou o Decreto (em anexo), o qual nomeou

os membros do CONSEMMA' Posteriorm ente, o Sr. Lucas apresentou o projeto

HARCA, (cópia em anexo)' que trata da implantaçã o de hortas dentro das escolas a

partir de sistemas de caPtaçä de água da chuva e sistemas de comPostagem. Foi

citado que o Projeto fìca em torno de R$25.000, para implantação em escolas. APós

o término da aPresentaçäo o Sr. Udo cita a importância do projeto e cobrou a

necessidade de mais docume ntos e detalhamento do projeto. A Profa' Lilian - faz

consideraçöes sobre integraçäo com Secretaria de Educação e se propöe a levar

prop sta junto com o Lucas Para Secretaria de Educação. A Sr. lva comenta que já

tiveram projetos de horta nas escolas, mas sem coleta de água de chuva, o que serl

uma novidade. O Sr. Udo salienta qu não tem tem como o Conselho definir um apo

ora, e que Precisa de aProvaçäo da educação. O Sr. Marcus solicita o projeto

escrito. A Profa. Lil am comenta sobre necessidade de dar publicidade de projetos

abertura de edital para seleção de projetos, mas que Por enquanto o CONSEMMA

recebe rlir d s demand s apresentadas O Sr. JonY lembra que quando teve

conferência municiPal d meio ambiente, ao vis itar uma escola reparou que as hortas

estavam paradas por falta de interesse de professores e alunos, O Sr. Emmanuelcitou

que a Techint pode ser possível financiado r e necessidade de projeto. O Sr' Marcus

falou que consultará o jurídico sobre como proceder com Edital para projetos. o Sr

Udo d z que po r enquanto vamos recebendo demanda assim. Sr. Vanessa solicita o

envio do Projeto via e-mail Para todos, Para melhor análise. Sobre a manutenção do

caminhäo Sr. J nys lienta que foi decidido em reun ião anterior a manutençáo de um

cam nhäo e o leilão do outro, e não transferência Para AMCORESPP. Sr. Marcus

cita que quando recursos säo utilizados para compra de um bem, e este é leiloado,o

recurso deve ser revertido para compra de um bem novamente, mas sempre dentro da

conta do fundo de meio ambiente' A Sr' Vaness questiona se o caminhão vai ser

transferido P ssociaçäo, Pois teve dúvida sobre a votaçäo anterior, e caso lsso

ocorra como funcionaria a manutenção' o Sr' Udo responde que se transferiu o bem, a

manutenção é de quem está em Posse do bem. Depois os esclarecimentos das

dúvidas todos os membros do Conselho discutiram sobre as ssocl çöes de

catadores, e o histórico de várias entidades envolvidas, e o Sr. Udo exPlica sobre o

uso do cam nhäo com poderia apoiar a outras associaçöes, e ainda, consultar a

Procuradoria do Município sobre transferência de veículo' caso isso ocorra, como

deveri ocorrer. Sobre o barracão para Associação de recicávei s o Sr. Marcus exPôs o

valor dobarracãolevantadoapartirdevaloresdeimobiliária s e da Comissão de

Avaliação da Prefeitura., conforme valores em anexo, com valores próximos de

R$165.000. O Sr. Udo comenta que o proprietário pediu R$ 280 .000,00. Os Srs(as)

rcus, VanessaeEmmanuelcomentamsobreoeditaldebarracäo anterior, no qual

a licitação deu deserta, e como eram as especificações do barracäo o Sr. Udo cita

possibilidade de caso aP rovar o valor, a prefeitura pode ceder uma área e com esse

lizar a construção d uma estrutura nova. O Sr. Jony pergunta se o
recurso re

rracâo seria comprado com a recurso do fundo e seria cedido para as associaçöes'

O Sr. Udo responde que vai ser comprado para evitar de pagar aluguel e colocar a(s)

associaçäo (öes) que não tem sede e não tem como operar. O Sr. Jony comenta que

seria interessante que cada associação tivesse seu barracäo' O Sr. Udo



barracão do CIAS, que foi construído com recursos do Fundo do Meio Ambiente' e se

ele ,,trocariam por outro". os sr.(as) Jony e Vanessa, respondem que já foi cogitada

esta hipótese mas que não o CIAS não se interessou' o Sr' Marcus diz que foi

aprovado anteriormente a compra e/ou construção sem valor específico' mas Vamos

reabrir nova licitação. O Sr. Jony relembra do ocorrido anterior, que compraria um

barracäo em 2016- e outro em 2017. POrtanto foi aprovado a compra e/ou construção

do barracão, mas novamente sem valor, pois tiveram questionamentos sobre a

possível alteração de valores, para mais ou menos depois que abrir a licitação' O Sr'

Emmanuel se comprometeu a 'falar com conhecido sobre valores atualizados de

construção de barracao novo, e o Sr. Udo aguarda valores construçäo do barracão dos

engenhãiros da Prefeitura. Considerando a análise do Projeto da Força Verde Mirim o

Sr. Marcus apresenta valores força verde-mirim. O Sr. Emmanuel diz que as cidades

ao redor os ônibus da Araucar estäo disponíveis entre 7:30hs e 15:00hs e poderão dar

apoio ao projeto da Força Verde Mirim e que caso tenha deslocamento para Curitiba

ou região metropolitana, o custa fica em torno de R$1.000,00; assim o somatório com

outros itens do projeto fica em torno de R$4'495,00. Assim, o Conselho aprovou de

forma unânime o úalor de até R$5.000,00 (cinco mil reais) e o Sr. Marcus ficou de

consultar a forma de repasse do recurso' o Sr. Marcus apresentou os documentos do

parque do Manguezal Perequê e como será a devolutiva para sPU' e a Sra' Vanessa

comentou que a situação da coleta dos resíduos está muito complicada e que

conforme é feita a retirada dos sacos das lixeiras, estes permanecem muito tempo no

chão, que são rasgados, e o lixo espalhado para rua, assim acordou-se de convocar

Zampieri p"r" ¡.uunião. O Sr. Udo deu por encerrada a reunião e eu, Marcus Vinicius

Fier Girotto lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho' será

i ,.rin"Oa pelo Secretário de Recursos Naturais e o Secretário Executivo do Conselho

\.\rvlunic¡pal de Meio Ambiente
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Ata da reunião Ordinária do Conselho unicipal de Meio Ambiente de Pontal do
Paraná-CONSEMMA, realizada no dia dezenove de outubro às quatorze horas e trinta
minutos na sala de reuniÕes da Secretaria Municipal de Recursos Naturais em Pontal do
Sul. Estiveram presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença.
lnicialmente o Sr. Marcus abriu a reuniäo apresentando o Sr. Zampieri e comentou que
sobre a situação exposta pela conselheira Vanessa, em reunião anterior, sobre a coleta
de resíduos. Sr. Robin lamentou a ausência da Sr. Vanessa uma vez seria interessante
ela estar presente e expor seus questionamentos. O Sr. Zampieri explicou como funciona
a coleta de resíduos, quais procedimentos adotou, quanto a retirada de dos sacos de lixo
e posterior recolhimento, também comentou que antes dos inícios da atividade, ele faz
reuniÕes com todos os funcionários sobre a conduta adequada na abordagem das
pessoas. O Sr. Zampieri também expôs que seria interessante que Secretaria Municipal
de Recursos Naturais adotasse algumas medidas para os comércios com maior geraçäo
de resíduos, a fim de melhorar a coleta. O Sr. Marcus falou que irá apresentar as
questÕes ao Secretário, a fim de reduzir o problema. O Sr. Marcus trouxe uma resposta
sobre o acidente com o veículo do PMP, e Sr. Robin lembrou que as pessoas confundem
o monitoramento de prais com as açöes da MarBrasil, e deixou claro que estes projetos
não estão ligados. O Sr. Zampieri convida todos para evento sobre cultura gaúcha a ser
realizado no CTG Desgarrados do Pago. O Sr. Marcus traz o projeto HARCA por escrito
para apresentação ao Conselho. Sr. Robin diz que infelizmente näo teve quórum para
discussão do edital, pois isto seria mais interessante do que apresentar projetos a cada
reunião. O Sr. Marcus apresenta as formas de repasse dos recursos, como repasse de
valor total e valores item a item. O Sr. Marcus apresenta dois exemplos de editais, e
projetos para análise e construçäo do edital do CONSEMMA de Pontal do Paraná. A Sra.
Amanda da associaçäo Tie sugere a implantaçåo de uma lncubadora de ldeias, ou dentro
do edital ou como situação permanente. Os Conselheiros e os visitantes discutem sobre
coleta de resíduos, reciclagem e CIAS e o Sr. Marcus falou que o caminhão que foram
aprovados os reparos já está na oficina. O grupo deu por encerrada a reunião, e eu
Marcus Vinicius Fier Girotto lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo Conselho,
será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e o Secretário Executivo do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.
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19 !-a-19união ordinária do conselho Municipal de Meio Ambiente de pontat do paraná-
OoNSEMMA, realizada no dia vinte e seis de outubro às quatorze horas e trinta minutos nasala de reuniões da secretaria Municipal de Recursos Natùrais em poÃål do sul. Estiverampresentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença. Com. Devido a reuniãonäo atingir o quórum mínimo para aprovação, as atas anteriores näo foram lidas. Assim,seguiu-se para o tema seguinte. A Sra Lilian questiona sobre o valor destinado ao FundoMunicipal de Meio Ambiente no orçamento de 2018. o sr. Marcus explica o funcionamentodo orçamento e como se procede quando é necessário suplementação, troca de rubricadentro do orçamento e diferença entre valor orçado e valor efetivo na conta. A sra. Lilíanquestiona sobre os itens já aprovados em reûniões passadas e como proceder essesgastos nos anos seguintes. o sr. Marcus explica que após a aprovação dentro do conselhosegue para gastar conforme valor orçado. A sra. vanessa questiona se o valor aprovadopara a causa animal poderá ser transferido para o Conselho ligado ao þem estar animal. SrMarcus responde que não a transferência não pode ocorrer pois é uma ,,verba 

vinculada,,destinada ao coNSEMMA especificamente. A sra. vanessa pergunta se o recurso deve sergasto exatamente como aprovado anteriormente e sr. Marcus responde que como diversassituações foram revistas essas também podem ser reavaliaoas, desde que o conselhoaprove' o tema seguinte inicia com o sr. Zampieri se apresentando como Gerenteoperacional da HMS, empresa de coleta de lixo em pontal do paraná. A sra. vanessalembra da situaçäo de sacos de lixo deixados na esquina e coletados muito tempo depois.o sr Zampieri reconhece a situação, mas salienta que muitas das ruas que antes recolhiamatualmente não tem como, pois devido às obras da GEL, o caminhão fica muito tempo emburacos e remendos mal realizados pela empresa, impossibilitando a coleta em todas asruas' Ele sugere a colocação de tambores em esquinas onde ocorrem essas situaçõeslevantadas, lembra também que muitos dos seus tambores e lixeiras de praia são furtadospela populaçäo' A sra' lva cita que a população não coloca o lixo na rua no dia correto. osr' Zampieri comenta que é frequente seus garis serem mordidos por cachorros e situaçõesde lixo hospitalar, de clínicas e aviários, descartados como lixo comum. o sr. udo comentaque a partir deste relato a SMRN vai averig Sr.
problemas com mal acondicionamento de res ntos.a SMRN entrou em contato com a TEC imen

aos
m que a taxação já tinha sido discutida em
ram. Sr. Luiz sugere criar regulamentação via

y'anessa cita a necessidade de multar aquelesque não dispõe adequadamente os seus resíduos. o sra. vanessa e a sra. lva reclamamque os coletores gritam, xingam e ofendem as pessoas da rua, principalmente as mulheres.o sr Zampieri cita que é feita uma reunião ao início do dia com os coletores e comentavárias situaçöes e como eles devem se comportar. A sra. Lilian lembra que seria importanteas campanhas de educação ambiental sobre a disposição dos resíduos. como próximo item
ies e alterações na proposta de edital de
a situação do CIAS está complicada e que a
Sra. Lilian elogia a postura conselho e os

grupo deu por encerrada a reunião, e euMarcus vinicius Fier Girotto lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo conselho.será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e o Secretário Executivo do ConselhoMunic':al de Meio Ambiente.
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Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná -
CONSEMMA,'realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os conselheiros
e convidados conforme lista de presença. A Assistente Social Jacqueline iniciou falando sobre o
cadastramento de coletores de materiais recicláveis, realizado em parceria com a Secretaria de
Recursos Naturais. O Sr. Ricardo contou sobre o convênio firmado entre a Prefeitura e o Águas Paraná,
o qualforneceu, até o presente momento, um caminhão e o conjunto Çoletor, foifalado os motivos pelo
qual o caminhão ainda não estar rodando, pois aguarda a plotagem e emplacamento e o conjunto coletor
só poderá ser instalado no novo barracão que será construído, por questöes de tamanho da estrutura.
Também foi explicado que o novo barracão será construído em uma área pública, cedida para
Amcoresp, situada em lpanema, o processo encontrasse no departamento de Licitação. A Sra. Vanessa
questionou se o barracão será da Amcorep e o Sr, Ricardo explicou que o barracão é da prefeitura e
será firmado um termo de uso com a associação de coletores, como até o presente momento só se tem
conhecimento da Amcoresp, será com ela, mas nada impede que surgindo nova associação está
também firme o termo de uso. O Sr. João falou sobre a existência de outra associação, em Praia de
Leste, da qual ele é membro, mas a mesma encontrasse parada por diversos motivos, ele não lembra
o nome correto, algo como "Associação dos Agentes Ambientais de Pontaldo Paraná", sobre os motivos
pelas quais a associação está parada, o Sr. Ricardo informou que assuntos internos da associação não
serão discutidos pelo Conselho, devem ser resolvidos internamente. A Sra. Vanessa questionou sobre
os três caminhões da reciclagem e como será o uso dos mesmos e do barracão caso haja mais de uma
associação. O Sr. Ricardo explicou que quando tiver conhecimento de mais de uma associação formal
será pensado e planejado sobre isso. O Sr. Jony falou que neSse caso se pensará em um plano de
trabalho, para delimitar esses assuntos. O Sr, Marcelo questionou se durante o cadastramento de
coletores foi abordado a questão de água parada na residência de catadores, pois a Vigilância Sanitária
vem enfrentando problemas em relação a isso. A Sra. Jacqueline e a Sr. Flávia informarão que a maioria
dos coletores cadastrados estavam andando com seus carrinhos na rua, dessa forma não foi o caso
falar sôbre este assunto, e que é necessária uma campanha maior para abordar essa temática. O Sr.
João questionou sobre o valor da multa do TAC, e foi informado pelo Sr. Ricardo que até o momento a
prefeitura não precisou pagar a multa por estar desenvolvendo as ações firmadas no acordo. A Sra.
Flávia explanou sobre os processos de aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual (EPl) e
Uniformes que beneficiaram os coletores. Ao final da reunião foi discutida a nova lei 1.80412018 do
conselho, para este momento, foi incluído o Sr. Jony como representante da segunda ONG e as
alteraçöes: o Sr. Ricardo ficará como titular representante da Secretaria Municipal de Recursos Naturais
e a Sra. Flávia como suplente; a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ficará sem titular
até o momento e a Sra. Luciana continua como suplente; representante de Clubes e Associaçöes de
Serviços de Pontal do Paraná altera para o Sr. Luiz como titular e Sr. Emmanuel suplente. Os demais
membros incluídos na lei serão convidados via oficio nos próximos dias, O grupo deu por encerrada a
reunião, e eu Flávia Caroline Deable Zacarias lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo
Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e o Secretário Executivo do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.



Ata da reuniäo Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de. Pontal do Paraná -

CoNSEMMA, realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas e

trinta minutos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná' Estiveram

presentes os conselheiros e convidados conforme lista de presença' A Lilian iniciou perguntando

sobre a Secretaria Municipal de Recursos Naturi iS, suas alterações de secretaria e de possível

departamento, Ricardo explicou que até dezembro de 2018 continuará como secretaria e em

2019 haverá alteraçöes. Ricardo iniciou a pauta do dia, Barracão do Mercado de Peixe de

shangri-lá, u n"."rridade de usar o dinheiro do Fundo do Meio Ambiente para iniciar o processo

licitatório. João perguntou as medidas do barracão. Rubens explicitou as necessidades e

dificuldades que os pescadores vem enfrentando. Jony questionou como pegou fogo no barraco

à dois anos atrás. Rubens explicou que possivelmente alguém deixou uma vela cair e o mesmo

alcoolizado dormiu no local e näo viu o fogo iniciando. Jaime falou sobre a beira mar de lpanema

e a necessidade de um barracão lá e nos demais balneários. Lilian questionou os valores

disponíveis e já utilizados do Fundo. Ricardo explicou que não tem no momento o extrato

atualizado, devido a mudança de secretaria de Finanças, e que acredita ser algo em torno de

600 mil reais. Lilian lembro, ir" há um projeto de chamada de editais já aprovado pelo Conselho

no valor de 200 mil reais. Ricardo se comprometeu em trazer o extrato atualizado na próxima

reunião, Jaime relatou sobre os pescadores de Pontal do Sul que também estão precisando de

espaço e infraestura. Ricardo avisou que já estão sendo tomadas providencias quanto a isso'

Foifeita a leitura do Decreto com as devidas nomeaçöes e alterações de membros do Conselho'

O valor solicitado e votado para ser utilizado para construção e reforma do Mercado de Peixe de

Shan e 200 mil reais, A votação foi unanime, os 12 conselheiros presentes votaram a

favor destacou que ficou feliz com a presença do Rubens e Lico na reunião e a

importância de eles participarem sempre. Jony solicitou eleição de presidente, vice-presidente,

secretario e vice-secretário. Todos votaram a favor' Foi lembrado que é necessário fazer

alterações no regimento do Conselho. Até a alteração ficou como presidente o atual secretário

da pasta Ricardo Aguiar, se dispöes a vic > o senhor Jony e como secretaria a Flávia'

primeiramente foi pensando em um grupo de trabalha alteração do regimento e posteriormente

decidido que haverá uma reuniäo ordinåria no dia 2310812018, na prefeitura, e o regimento será

discutido em conjunto por todos os conselheiros. Ricardo agradeceu a presença de todos' O

grupo deu por encerrada a reunião, e eu Flávia "Caroline Deable Zacarias lavrei a presente ata

que após lida e aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Secretário de Recursos Naturais e

o secretário Executivo do conselho Municipal de Meio Ambiente.
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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná -CoNSEMMA, realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas etrinta minutos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de pontal do paraná. Estiverampresentes os conselheiros conforme lista de presença. Jony iniciou fazendo ressalvas sobre aata anterior e sugerindo que as reuniões sejam gravadas. o renente Alfredo se apresentou erelatou um pouco da sua experiência sobre atas dã outros conselhos, onde as atas são assinadaspelo presidente e secretario e enviadas aos conselhos, em caso de algum erro pudesse fazeruma ressalva na próxima ata, sem a necessidade de que seja discutido a ata anterior em cadareunião para não se perder muito tempo. Ficou ac euniões podem ser gravadas,mas que não há a obrigatoriedade do fato.
tnterno. Foi cotocado para teitura de todos, :l3rå li,xi:rî:"r:î:ji::il::cada item foi lido e discutido pelos cons os presentes e ao final, com novas alterações,aprovado' Tenente Alfredo deixou a sugestão de que sejam convidados para fazer parte doconselho um representante do Ministério Público 

" 
uruupr"sentante da Secretaria de Obras eurbanismo' Após a.aprovação do regimento iniciou-se a votação para eleger presidente, vice-presidente' secretário executivo e segundo secretário. Não houve nenhum 

-novo 
candidato parapresidente sendo eleito por unanimidade o atual, Ricardo, para vice-presidente também nãohouve novo candidato sendo eleito por unanimidade o atual, Jony, secretária executiva, Flávia e

estava coletando o vazamento. Ricardo dest
ocorrido' sabendo que não se tratava de crime ambiental. João perguntou sobre água que élevada para Techint e o Guilherme respondeu que a água é comprada por uma empresa quefornece para Techint. Jony perguntou sobre 

", urprur""s que fazem coleta de esgoto e ondeestariam fazendo o descarte' Guilherme explicou a existência de 4 (quatro) p.V autorizando paraisso' Ricardo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Flávia lavrei a

å:ili:";ii[iÌ":"tt assinada pelo Presidente e a secretária Executiva do consetho Municipat

Ressalvas da ata anterior: na frase "Rubens destacou que ficou feliz com a presença do Rubense Lico na reunião e a importância de eles participarem sempre", leia-se: ,iRob¡n destacou queficou feliz cQm a presença do Rubens e Lico na reunião e a importância de eles participaremsempre"' Na frase "o grupo deu por encerrada a reunião", leia-se ,,o presidente deu porencerrada a reunião".
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