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Ata d reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal do paraná
CONSEMMA, realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mi e dezoito, às quatorze horas etrinta minutos na sala de reuniöes da prefeitura Municipal de Pontal do paraná. Estiveram presentesos conselheiros e ouvintes conforme lista de presença. Ricardo inic ou falando sobre asrecomendaçöes do Ministério público, que ped em que sejam repassados aos conse hos municipaispara ciência, os mesmos ficaram disponíveis para leitura durante a reun ão e seräo enviados por e-mail. Ricardo informou que a licitaçäo do Galpão dos Pescadores será amanhã (26t 10t2018)lnformou ainda que houve a licitaçäo para aquisição de uniformes para os coletore , no dia2211012018, onde houve êx to para os uniformes e deu deserta para os Equipamentos de proteção
lndividua (EPl), sendo essa a segunda licitação deserta para 3 itens de EPl. Ricardo apresentouaos conselheiros as image ns com data de hoje da obra do Barracão da Recic agem, a qualestá nafase fina Ricardo fez um lembrete ao conselheiro Emilson que representa a Copel, que aindaaguardamos extensão de rede de alta tensão para atender o barracão. Emilson ficou de consultaro processo para ver quanto tempo falta. Ricardo falou que tentará marcar um mutirão para o finalde novembro ou começo de dezembro para coletar lixo eletrônico. Foi falado sobre a prestação decontas do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) o qu I já foram realizadas divers as ações e nomomento não resta muito recurso financeiro Jackson.falou sobre as ações da AM CORESPP, sobrees fazerem a reciclagem de materiais e letrôn cos, mas que poucas pessoa sabem, Ricardocomentou sobre a coleta do isopor, o Jackson disse que eles não recolhem porque a empresa nãovem até aqui buscar, devido ao baixo valor Ricardo falou que é possível que eles recolham e aprefeitura uma vez no mês leve até Curitiba Rubens lembrou que é preciso ver a questão do lixoda pesca, Ricardo informou que está agua rdando para saber como vai ficar a Operação Veräo,assim que tiver resposta dará um retorno. Jony perguntou sobre o projeto da Facu ldade para usaro coco verde, Ricardo falou que não tem conhecimento, que apenas sabe que a prefeitura ofereceuvários lugares para eles e eles não aceitaram nenhum. Ricardo falou q ue foi procurado por umaempresa que está sendo estudado a possibilidade de firmar um convên lo, no qua a empresa viriabuscar os cocos no município. Ricard o informou que está tent ndo marcar um mutirão para coletarpneus do município, com o auxílio da AMCORESPP. Jackson falou que isso deveria ser feito numsábado para não atrapalhar a coleta Jackson questionou que existem 4 caminhöes da coretaapenas um sendo u ado. Ricardo fa lou sobre a AMCORESpp não deixar o motorista cumprir oitinerário e ficar indo na Techint. Jackson disse que apenas um cam nhäo nas ruas näo permite queoit nerário divulgado no site da prefeitura seja cumprido, mesmo que não se faça a coleta da Techinte solicitou no mínimo que dois caminhöes estejam disponíveis diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário de funciona mento da prefeitura. Jony falou sobre o caminhäo ainda não estarplot do. João sugeriu que fosse feita uma votação para que se a maioria estivesse de acordo fossefeito um documento pelo conselho para que o caminhão não seja mais usado para outros fins quenäo seja a coleta. Rica rdo informou que não havia quórum para votação. Emilson questionou senão seria a Techint responsável pelo seu resíduo, foi dito que sim. Jackson disse que se eles(AMCORESPP) não buscarem a Techint vai pedir para uma empresa de Curitiba buscar. Ricardofalou sobre o que está sendo comentado, do cam inhão ter s do usado para outros fins, informouque já foi aberla sindicância para apurar o fato e que assim que tiver uma conclusão o conselhoserá nformado. Falou também que erá respondido para câmara quando for solicitado. R cardofalou sobre um projeto que está sendo estudado para a comunidade trocar resíduos recicl avers por

material de higiene. Jackson falou sobre as escolas fazerem campanha para as crianças trazeremgarrafa pet de casa, mas alguns conselheiros falaram que por questöes de saúde pública isso nãoé interessante, pois pode atrair in etos e outros fatores. lva destacou que as crianças já aprenderamtudo sobre reciclagem, mas que não tem onde descartar esse material. Rubens solicitou que sejarealizada alteraçäo na sup ência do representante da Colônia de pescadores, do senhor Jefersonpara o senhor lzair Marce ino da Veiga, será sol citado novo decreto para alteração. R cardoagradeceu a presença de todos e deu por ence rrada a reunião, e eu Flávia lavrei a presente ataque será assi da pelo Presidente e a secretária Executiva do conselho Municipal de MeioAmbiente
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\ra da reunião Ord nária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do ParanáCONSEMMA, real izada no dia seis de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trintaminutos na sala de reuniões da prefe tura Mun cipal de Ponta do Paraná. Estiveram presentes osconse heiros e ouvintes conforme lista de presença. O Sr Rica rdo deu iníc o a reun ão, procurandoacordar com os demais conselheiros uma data para aprox ma reunião. Foi comentando que nosúltimos anos não houve reunião duran te o período de temporada, devido à muitos conselheirosestarem m is ocupados e a dificulda de de locomoção du rante esse periodo. Dessa forma ficoudecido que a próxima reun ão seria apenas em março, por ser última quinta-feira do mês, ficoura o dia vinte e oito de março de 20 19. A senhora Flavia apresentou o extrato atualiz do do FundoMeio Ambiente, explanou sobre as últimas obras que foram realizadas com dinheiro do fundocomo o barracão do reciclados e o ga pão dos pescado res. O Sr Ricardo apresentou que teminteresse em implantar um projeto para troca de produtos de higiene por reciclado, com objetivo deincentivar a recic agem e ajudar pessoas de baixa renda O Sr Ricardo comentou sobre a visita querealizou rece ntemente na Usina de Lixo EKT no Rio Grande do Su , algo inovador que poderia serimplantado no município, que está sendo estudado viabilidade pa ra isso. O Sr Juliano comentousobre imporlante da composta gem e a necessidade de desenvolver trabal hos de educaçãoamb ental sobre compostagem. A Sr lva falou sobre a composteira da eco terapia, que dá bonsresultados. O Sr Juliano questiono u como and o processo para o p ano de manejo dos parques. OSr Ricardo explicou que o foi protocolado na câmara de veread ores o projeto de ei da criação doParque do Mangueza , uma vez que o mesmo foi criado apenas como decreto. O Sr Ju iano pediuque envtasse por e-mail as a Iteraçöes da área do parque. O Tenente Werner comentou sobre asinvasöes em Áreas de preservaçäo Permanente, SO icitou apo o da prefeitura para sinalizaçaonessas áre s e fecham ento dos acessos. O Sr Rubens comentou sobre o trator que os pescadoresestão aguardando o recebimento, que auxiliara ra puxar as redes de pesca. O Tenente Wernercomentou que é necessário ter muito cuid ado com isso, pois é um área de preservaçäo efrequentado por turistas. O Sr Ju rano exp anou sobre um recurso provado para um Edital deProjetos que näo ocorreu até o momento. O Sr Ricardo d sse que ass m que possível será feito oedital. Foi comentado sobre os alagamentos que costumam ocorrer na temporada, dev do às forleschuva , o Sr Ricardo disse que foram realizados serviços de limpeza de canais para evitar que issoocorra. Sr Ricardo agradeceu a presença de todos e deu por encerra da a reunião, e eu F ávia lavrea presente ata que será assin da pelo Presidente e a Secretária Executiva do Conselho Municipalde Meio Am ente.
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Ata da reunião Extaordinária do Conselho Mun cipal de Meio Ambiente de pontal do paraná _

CONSEMMA, realizada no dia nove de abril de dois mi e dezenove, às quatorze horas na sala de
reuniöes da Prefeitura Municipal de pontal do paraná Estiveram presentes os conselheiros e
ouvintes conforme lista de presença. A Sra Flavia iniciou a reunião apresentando o Sr Fábio como
novo presidente, uma vez que ele é o secretário da pasta de Me o Ambiente e houve o desligamento
do sr Ricardo da secretaria e apresentando o calendário de reuniöes ordinárias do conselho para
2019. o sr Fábio explicou um pouco sobre estar como secretá rio e disse que o conse ho de Meio
Ambiente é muito imporlante para o município Alguns conselheiros comentaram sobre a
presidência do conse ho, que houve mudança n lei para que não seja mais o secretário da pasta
necessariamente o presidente. A Sra Flavia ficou de verificar a documentaçäo do conse lho e
apresentar na próxima reunião. O Sr Ercio se apresentou e trouxe um oficio, onde a ACIApAR
solicita alteração do seu representante junto a este conselho, nomeando o Sr Ercio como titul r. Os
conselheiros Guilherme, Ju iano e Jonny solicitaram que seja realizada uma prestação de contas
do Fundo. A Sra Flavia falou que trará o extrato atualizado do Fundo. O Sr Thiago comentou que
existe a gumas coisas que já foram aprovadas em ata, mas que a nda não aconteceram, como o
recurso para o Plano de Manejo dos parques, no va'lor de 1gg mil reais. O Sr Ju rano comentou que
emu to importante que seja realizado o p ano de Manejo da Restinga, para definir restrições de
uso, de passarelas, acesso e gerar ICMS para o município. A Sra Flavia disse que entende a
demanda, mas que existe várias demandas na secretaria para resolver e ai nda não houve tempo
para mexer com isso. A equipe do Consórcio Eco Marumb e apresentou ao conselho e início a
apresentaçäo sobre o Plano Municipal de Conserva ção e Recuperação da Mata Aflântica (pMMA),
o pape do consórcio é auxiliar o município na elabo raçäo do plano, foi soficitado que quem qu SESSE
fazer parte do Grupo de Trabalho assinasse uma I ista e seräo nformados das datas do cursos e
eventos sobre o plano.,O Sr Fábio agradeceu presença de todos e deu por encerrada a reuniäo,
e eu Fláv a lavrei a presente ata que será ass nada pelo Presidente e a Secretária Executiva do
Conselho Municipa Meio Ambiente
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Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná -CONSEMMA, rea izada no dia onze de junho de dois mil e dezenove , às quatorze horas na Estaçãode Tratamento de Esgoto, no þalneário de lpanem de Pontal do p araná. Estiveram presentes osconselheiros e ouvintes conforme lista de presença. O Sr Fábio deu início a reunião falando sobrea importâncía de os con elheiros conhecerem a ETE, pois os membros são frequentementequestionados sobre esgoto O Sr Guilherme agradeceu a pres ença de todos, comentou que essavisita já deveria ter ocorrido a muito tempo e a importância da mesma. A Sra Flavia comentou quedevido a extensäo do período da visita técnica, os demais ass untos do conselho serão tratados napróxima reunião. Na seq uência foi inic ado a visita técnica aco mpanhados do responsável pela ETEque apresentou como funciona todo o sistema de tratame nto de esgoto. O Sr Fábio agradeceu apresença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Flávia Iavret a presente ata que seráassinada pelo presid e a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná -
CONSEMMA, realizada no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta
minutos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros e ouvintes conforme lista de presença. O Sr Fábio deu início a reunião explanando
sobre a Coleta Seletiva, um novo caminhão começou a rodar na última segunda-fena (24106119) e
que dessa forma será possível fazer um material para divulgação da coleta com os dias e locais
que o caminhão passará. Os demais conselheiros comentaram sobre a importância da coleta
funcionar da forma "etreta. O Sr Emilson comentou sobre a possibilidade da coleta seletiva
funcionar no sábado, a $ra Flavia explicou que no momento não é viável, uma vez que os motoristas
são funcionários da prefeitura e seguem o horário dos demais funcionários, no entanto, que nada
impede que seja estudada essa escala aos sábados. Sr Rubens questionou sobre a obra das
divisórias do galpäo dos pescadores que ainda não iniciaram, a Sra Flavia explicou que houve uma
recomendação da procuradoria sobre a alteraçäo da modalidade de licitação, o que atrasou a
publicaçäo do edital, que nos próximos dias será publicado da forma correta. A Sra Flavia iniciou a
próxima pauta: Licenciamento dos Areais, o Sr Milton explicou as açöes de fiscalização executadas
pelo município, em todos os areais do município e especificamente sobre o Areal do Guaraguaçu,
o qual a comunidade vem fazendo frequentes questionamentos, vale ressaltar que o areal instalado
no Guaraguaçu possui Alvara de Funcionamento para 2019 e Licença de Operação fornecida pelo
lnstituto Ambiental do Paraná (lAP), com validade até 04 de março de 2019, apesar da LO estar
vencida, o proprietário informou e comprovou que foi solicitado a renovação da licença em 28 de
setembro de 2018, conforme determina o lAP, anterior a 120 dias antes do vencimento, cabendo
ao IAP emitir ou não a renovaçäo da licença. O Sr Milton comentou a importância e necessidade do
conselho ficar ciente e até mesmo se posicionar sobre os fatos. Sr Emilson explanou sobre a
possibilidade do conselho emitir um oficio com os fatos e encaminhar ao IAP e SEMA pedindo
providencias de fiscalização nos areais. O Dr. Marcelo explanou sobre as medidas judiciais
adotadas pelo município e o andamento do processo. O Sr Jony comentou sobre a importäncia de
os conselheiros terem tido acesso e conhecimento sobre o processo administrativo realizado pela
prefeitura sobre o Areal do"Guaraguaçu. A Sra lva sugeriu que seja enviada uma cópia do processo
ao Ministério de Meio Ambiente. O Sr Milton comentou que o professor do Centro de Estudos ðo
Mar (CEM-UFPR) se disponibilizou a realizar um estudo sobre os possíveis impactos ambientais
que a extraçäo de areia pode estar causando no Rio Guaraguaçu e à região. Os conselheiros
concordaram então de aguardar esse estudo e que seja solicitado uma reuniäo com o Secretário
Marcio Nunes da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (antiga SEMA) para tratar
este assunto. A próxima pauta era Analise de recurso de processo administrativo, foi lida a defesa
pela notificaçäo de limpeza de terreno, referente ao processo 1261412018, após a leitura os
conselheiros definiram: "Pedido indeferido. O dono da área precisa manter suas obrigações
independente das obrigaçöes da prefeitura. Que quem tem que dar entrada na reintegração de
posse é o proprietário da área". A Sra Flavia fezaexplanação sobre o processo no797612019, com
oficio no 43012019 do Ministério Público do Estado do Paraná, que refere sobre Plano municipal de
drenagem e manejo de águas pluviais, após a leitura todos ficaram cientes do fato da prefeitura
ainda não ter o referido plano e os conselheiros auxiliarão à cobrar e fiscalizar para que o plano seja
elaborado pelo setor competente, o referido processo ficou disponível para leitura durante a reunião.
Sr Fábio agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Flavia lavrei a presente
ata que será assinada pelo Presidente e a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Meio
Ambiente

Flávfa Caroline Deable Zacarias
Secretária Executiva do CONSEMMA
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Ata da reunião Ordinária do Conse lho Municipa de Meio Ambiente de pontal do ParanáCONSEMMA, realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezenove , às quinze horas nasala de reuniões da prefeitura Municipa de Ponta do Paraná. Estiveram prese ntes os conselheirose ouvintes conforme lista de presença. O pres idente do conselho não pode estar presente pormotivos de saúde. A Sra Flav a perguntou se o Sr Jonny gostaria de in iciar e dar andamento nareuníão, uma vez que ele é o vice-presidente. O Sr Jonny disse que não vra nece sidade que erara a Sra Flavia que dar conti de. A Sra Flavia in iciou a reunião lend o quais eriam as pautas
nuid

do dia. Foi constatado que não haveria quórum para de iberaçäo de recurso. Em , r rção à aquisiçãode GPS o Sr Jonny solicitou que seja verificad o se houve aquisição na ca do secretário SergioSr João comentou sobre um veiculo Up que era do meio ambiente e não está mai A Sra Flavirespondeu que ach a que este veículo está com a Guarda Municipa , mas que iria verifícar pois nãotem certeza. Sr Gui lherme comentou que se está com a GM está atendendo a população, mas quepreclsa ser verificadoalegalidade.Osr JulianoeoGuilhermes olicitaram que sejam digita izadasas atas antigas do conselho e enviada aos conselheiros. A Sra Flavia explanou sobre o assuntbreciclagem, que no momento su rgtu uma nova cooperat va de rec clagem e que o Sr Jacksonsolicitou que sso fosse colocado em pauta e discutido pelo conse lho. O Sr Jackson contou umpouco da história da AMCORESPP, que vem realizando a coleta seletiva junto ao município, falousobre o barracäo que foi cons truído em uma área que estava cedida à AMCORESPP. A Sra Flaviaexplicou que o barracão é da prefeitura, construído em uma área pública, que houve um termo decessão de uso para a AMCORESPP e o termo venceu em 2018 lnformou que o barracão é paraatender a demanda da coleta seletiva e que está sendo estudad o de que form a associaçäo e/oucooperativa vão trabalhar lá O Sr Juliano comentou que antes só ex stia a AMCORESpp, mas seagora ex ste outra isso precisa ser estudado. O Sr Marin comentou que não deveria ter oassociação com o me mo objetivo, e sim se unir a que já existe, uma não pode tirar outra que já
utra

está a tanto tempo. O
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Sr Fernando comentou que entende que näo seria correto o Sr Udo como exsecretário montar uma cooperativa, pois tem ,,informa
ções privilegiadas O Sr Marin disse que aextinção ou renovação do termo de sessão de uso deveria ter ido docume ntado. O Sr Juliano falouque esse não é o momento de votar nada , precisa ser melhor estudado O Sr Jackson comentouque a cooperativa já teria que ter seus equrpamentos e não estar montando contanto com algo daprefeitura. O Sr Guilherm e explanou q ue poderia ser re liz do um cham amento público para quehaja concorrência. O Sr Juliano concordou que deve ser a lgo legal e eficiente. A Sra lva come ntouque a colet seletiva s conteceu até hoje porque existe a AMCORESPP. A Sra Ftavi eoSrJuliano comentaram brevemente sobre um evento que está sendo organizado pela prefeitura emparceria com a Associação Mar Brasil, para limpeza das praias, no dia 21 de setembro de 201g, diamundial de limpeza das praias e rios. A Sra Flavia agradeceu a presença de todos e deu porencerrada a reuni e eu Flávia lavrei a presente ata que será assinada pelo presidente e aSecretária Executi o 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 seis de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas
na sala de reuniöes da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná. Estiveram presentes os
conselheiros e ouvintes conforme lista de presença. O Sr Fábio iniciou a reuniäo questionando o
não comparecimento de alguns conselheiros e atraso para iniciar a reunião, pois quem chega no

horário correto tem que ficar aguardando os demais que se atrasam. O Tenente Werner comentou
sobre o mapa de frequência, que presenciou isso em outros conselhos e que costuma funcionar,
pois é apresentado durante a reuniäo o mapa e causa um certo constrangimento aos que estão
faltando. A Sra Flavia iniciou a pauta sobre o Areal do Guaraguaçu, explicando que iria 'fazer a

leitura completa do documento que foi elaborado pela secretaria sobre isso e solicita que os
conselheiros se posicionem sobre a possibilidade de cassação da anuência que foi feita em 2015
com validade por dez anos, pela Secretaria Municipal de Recursos Naturais. Existe um processo
do Ministério Público questionando o que a prefeitura deveria ter feito em relaçäo a isso. Após a

leitura o Tenente Werner explanou que entende que não é o conselho que deve se posicionar e sim
o município. A Sra Flavia explicou que é uma orientação da IAP que o conselho se posicione, mas
que ninguém é,obrigado, é só se acharem necessário. Os conselheiros conversando entenderam
que devem se posicionar somente em relação a referida anuência, uma vez que ela está vigente e

näo sobre todo o fato, e que conste que não se opõem em relação à a atividade de extração de
areia e sim sobre a forma que a atividade ocorre, consideram ainda, que entendesse que não é
possível se regularizar isso agora, é necessário iniciar todo o processo de licenciamento ambiental.
O Sr Fábio sugeriu uma votação para que quem estivesse de acordo em o conselho se posicionar

votasse a favor e quem não fosse votasse contra. Votação realizada, todos a favor. Sobre a pauta

GPS, o Sr Fabio explanou sobre a demanda da Policia Militar Ambiental pela aquisiçäo desses
GPS's. O Tenente Werner explieou sobre a necessidade de quatro aparelhos, pois são três equipes
e um aparelho como reserva e que eles não têm recurso para isso no momento. O Sr Guilherme
comentou que é preciso pensar sobre os itens que acompanham o aparelho, como cabo de

alimentação e software. O Sr Fábio explicou que há a necessidade de adquirir um aparelho para a
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Dessa forma foi colocado para a
votação o valor de R$ 10.000,00, considerando um valor médio $e R$ 2.000,00 cada aparelho,
sendo quatro para serem doados a PMA e um para a secretaria. Todos votaram a favor. O Sr Fábio

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 16:09hrs, e eu Flávia lavrei a
presente ata que será assinada pelo Presidente e a Secretária Executiva do Conselho Municipal de

Meio Ambiente

rra Flávia Garoline Deable Zacarias
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Ata da reuniäo Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná -

CONSEMMA, realizada no dia trinta e um de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e

trinta minutos na sala de reuniöes da Prefeitura Municipalde Pontal do Paraná. Estiveram presentes

os conselheiros e ouvintes conforme lista de presença. O Sr Fábio iniciou a reunião apresentando

a Sra paula e a Sra Pamela do grupo Mãos e Patas, que desenvolvem ações da causa animal. O

Sr Fábio falou ainda sobre as liberaçöes e os resultados obtidos até o momento pelo Projeto Amigô

Bicho, no qual a prefeitura vem realizando castrações, atendimentos, internamentos, vacinaçäo e

vermifugação de caninos e felinos do município. O Sr Jonny solicitou que fosse incluso na pauta.

assuntos gerais, sobre o excesso de cloro na água, considerando a presença dos representantes

da vigilância sanitária e da Sanepar. O Sr Jonny relatou que muitos animais estão passando mal,

aparèntemente pela presença de excesso de cloro na água, que ele ferveu uma água e deu ao

animal e o mesmo melhorou. Ele mostrou ainda algumas imagens do forro de PVC de sua casa,

que após jogar água ficou manchado. O Sr Marcelo disse que a vigilância sanitária realiza

frequentemente análise das amostras de água do município. No entanto no momento não está

sendo feito pela falta de um material, mas que semana que vem já normaliza. o Sr Guilherme

explicou sobre o cloro, que essas situaçöes que o Sr Jonny apresentou não parecem ser cloro, pode

ser algum outro produto. Sr Marcelo concordou que pode ser outro produto pois o cloro näo age

desta-forma. Sr Guilherme disse que é melhor aguardar o resultado das amostras que foram

colhidas pela Sanepar na casa do Sr Jonny. O Sr Emilson comentou que há a possibilidade de ser

outra causa externa que não seja a Sanepar. Alguns conselheiros relataram tomar água da torneira

usualmente e não ter nenhum problema. O Sr Marcelo disse que assim que chegar o material que

está faltando ele irá até a residência do Sr Jonny colher as amostras e enviar para análise. O Sr

Marcelo solicitou a palavra para falar sobre resíduos de peixes, pois existe diversas reclamações e

qual seria a forma correta do descarte. O Sr Jonny comentou que alguns anos atrás a Emater

apresentou uma proposta sobre isso. O Sr Fábio disse para convidar a Emater para a próxima

reunião. O Sr Juliano comentou não se recordar de alguma legislação especifica sobre isso, mas

que irá pesquisar. O Sr Fábio exþlanou que poderia se pensar em uma parceria público-privado,

pois foi comentado que o custo para uma empresa vir retirar sem cobrar é inviável. O Sr Juliano

äi6u qru não é o caso de se pensar em lucro e sim um caso de saúde pública' A Sra Flavia

respondeu que näo é esse o objetivo, que entende que a prefeitura terá que pagar por esse serviço,

mas que pode haver uma contrapartida da empresa. O Sr Juliano fez um questionamento de como

está a questäo dos planos de.Manejo dos parques municipais. A Sra Flavia respondeu que fez uma

busca nas atas antigas sobre esse assunto e viu que existem algumas pendencias a serem

solucionadas antes ão plano, como no parque do manguezal a desapropriação dos lotes de

particulares e dos lotes da Uniäo e sobre o parque da restinga precisa virar lei a criaçäo do parque.

O Sr Luiz comentou que essas questões não impedem que seja realizado o plano, pois dentro do

plano pode incluir essas questões O Sr Fábio solicitou que esse assunto seja colocado como pauta

na próxima reuniäo, pois precisa ser melhor debatido. O Sr Jonny fez uma denúncia sobre invasäo

aparentemente em uça área do parque que fica atrás do cemitério em Pontal do Sul. O Sr Luiz

respondeu que era importante que a denúncia seja protocolada, pois é necessário solicitar apoio da

Guarda Municipal nesses casos. O Sr Fábio iniciou a pauta de aprovação de recursos para açöes

do Meio Ambiente. O pri.meiro ponto apresentado foi um aditivo para o contrato já existente do

projeto amigo bicho, no valor de R$ 30.000,00, foi explicado a importância desse recurso e que para

dar continuidade nesse projeto esse valor é necessário, foi lembrado que o contrato foi realizado

com recurso livre da prefeitura, mas devido ao final do ano näo há orçamento para o aditivo' Foi

realizada a votaçäo todos votaram a favor. O segundo assunto apresentando foi uma ação para

castraçäo de mil an mais, por meio de unid de móve de serviço veterinário, assim como ocorreu

no município em ju ho deste ano, em Parce ria com o governo do estado, sendo dividido em três

eventos,ovaloréde R$ 177.000,00. O Sr Jonny comentou sobre um recurso já aprovado em outro

momento de R$ 27.740,00 Para causa animal. A sra Flavia comentou que já tinha feito um

ntamento obre isso. Ficou decidido que esse valor será utilizado para essa ação. sendo

ì necessário o valor de R$ 149.260,00. Foi a rea izada a votaçäo, o Sr Juliano se absteve do voto e

, os dema s votaram a favor. O terceiro ponto foi um recurso para aquisição de duzentas ras, do

tipo dupla, para resíduo recic ável e näo recicláve l, foi apresentado as especificaçöes do modelo de

lixeira que se pretende adqui rir, o valor total é de R$ 144.000,00 o qual será suplementada na conta

esgecifica de equiPamento e material permanente da PróPria ecretaria. O Sr Guilherme sugeriu
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que seja colocado na targeta das lixeiras "Adquirido com recursos do fundo de meio ambiente". A
Sra Flavia respondeu que é uma boa ideia e irá solicitar. Foi realizada a votaçäo para aquisição de
lixeira, todos votaram a favor. O próximo ponto foi um recurso para construção de duas passarelas
de acesso à praia sobre a restinga, uma em Pontal do Sul e uma em Shangri-lá. A de Shangri-lá.no
valor de R$ 200.000,00 e a de Pontal do Sul no valor de R$ 280.000,00 pois é mais extenso a trajeto
da calçada até a praia. O Sr Fábio explicou que objetivo é dar um acesso melhor a população, mas
também de diminuir os outros acessos existentes, uma vez que havendo uma passarela as pessoas
vão procurar esse caminho para chegar a praia, podendo regenerar uma área de restinga onde
antes era um acesso. O Sr Juliano ressaltou que na regiäo de Pontal do Sul já houve diversos
incêndios e que isso pode acontecer também com a passarela, que se houvesse plano de manejo
contemplaria um plano de combate incêndios. O Sr Joäo comentou que deveria ter um hidrante no
local onde terá uma passarela que facilitaria caso isso ocorra, que deveria ser solicitado ao corpo
de bombeiro a instalaçäo. Foi comentando também sobre uma brigada de incêndio. O Sr Ercio disse
que na Aciapar já foi realizado cursos de brigada de incêndio e que alguns comércios poderiam
estar preparados em uma situação dessa. O Sr Fábio ressaltou que a prefeitura está para receber
um empréstimo de R$ 38 milhöes e que se aprovado o recurso para as passarelas, no ano que vem
a prefeitura se compromete a destinar o valor de R$ 480.000,00 para açöes relacionadas ao meio
ambiente, a ser aprovado o seu uso pelo conselho. O Sr Luiz comentou que o Conselho de Turismo'
também aprovou recurso para outras duas passarelas, com a mesma condicionante do recurso
voltar para o conselho. O Sr Fábio comentou que entende a preocupação do conselho no uso dos
recursos, mas que o dinheiro será utilizado em benefício da população. Foi realizada a votação no
valor de R$ 480.000,00 o Sr Juliano se absteve do voto e os demais votaram a favor. O Sr Fábio
agradeceu a presença de.todos e deu por encerrada a reuniäo, às 16:11hrs, e eu Flávia lavrei a
presente ata que será assinada pelo Presidente e a Secretária Executiva do Conselho Munici pal de
Meio Ambiente

Preside MA
Flávia Caroline Deable Zacarias

Secretária Executiva do CONSEMMA

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

OONSEMMA, realizada no dia dezessete de dezembro de dors mrl e dezenove, às quatorze horas

e dezessete minutos no mini auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal

de pontal do paraná. Estiveram presentes os conselheiros conforme lista de presença. O Sr Fábio

iniciou a reunião falando sobre os andamentos dos processos licitatórios da secretaria, o de

aquisiçäo de lixeira, passarela e castração. O Sr Joao comentou que näo adianta fazer lixeira agora,

teria que ser antes da temporada, que no ano que vem não terá mais. A Sra lva e a Sra Flavia

responderam que tem todo a populqção que moram aqui durante o ano todo, que as lixeiras säo

pra todos. Sobre os resíduos de peixe em Shangri-lá, o Sr Rubens havia informado que ele o Sr

Charles da Emater não poderiam vlr nesta reunião devido a mudança da data e eles tinham outro

compromisso para hoje. A Sra Flavia comentou que nesse momento näo será possível consegutr

estrutura de uma empresa que venha coletar e que o Sr Rubens pediu uma caçamba para ficar no

local. A Sra Flavia informou ainda que durante a temporada a coleta é diária, näo terá tantos

problemascom os resíduos. ASra Flavia apresentou a Lei no 1.989de04de novembrode20l9e

o croqui da área do parque do Manguezal e que nq começo do ano será trabalhado para contratar

o plano de manejo para este parque. O Sr Fábio apresentou o material de divulgação da coleta

seletiva e falou sobre a inauguraçäo do barracão da reciclagem. Foientregue o materialgráfico para

os presentes. O Sr Fábio agradeceu a presença de todos, relembrou as conquistas junto ao

conselho esse ano e deu por encerrada a reuniäo, e eu Flávia lavrei a presente ata que será

assinada pelo presidente e a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente

ö,sú
de Olivei

Presi do CO

Flávia Caroline Deable Zacarias
Secretária Executiva do CONSEMMA
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