
Ata nº 84

Ata  da  reunião extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  –

CODEMA,  realizada  no  dia  seis  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezessete,  na  sala  de

reuniões da Secretaria  Municipal  de Obras Públicas e Meio Ambiente,  sito  à Avenida

Venezuela, número duzentos e quarenta e sete no bairro Eucaliptos. O Senhor Presidente

Cleiton Moreira Hamm iniciou a reunião às 15h10min horas, conforme pauta previamente

enviada aos membros, explanando o primeiro assunto proposto, a eleição para secretário

(a), com a indicação do nome da funcionária pública municipal Thays Barbosa Vargas,

após sua apresentação pessoal e histórico profissional, foi solicitado a manifestação dos

presentes  para  o  aceite  pelos  membros,  somando sete  votos  favoráveis  de  todos os

membros  presentes,  encerrando  a  primeira  discussão.  O segundo  tema levantado,  o

parecer do IAP em relação à MILI e a Vila Boa Esperança, o presidente esclareceu que

conforme orientação do Sr Lucas, representante do IAP conforme ata n.º 83 do dia 22 de

novembro de 2017, foi definido que é de responsabilidade sobre o licenciamento é do IAP,

enviado anteriormente pela secretaria à justificativa técnica, levantamento topográfico e o

georeferênciamento,  sendo assim logo teremos a outorga para enviar  ao IAP. Com a

palavra o Sr Diógenes reassaltando que já existe protocolo ativo, mas que para a obra de

acesso  esta  deveria  ser  considerada  de  utilidade  pública,  e  por  esse  motivo  é  de

responsabilidade da emissão do IAP, visto que conforme decreto regente proíbe outorgas

que  não  possuem  tal  finalidade,  mas  que  o  CODEMA possui  força  para  enfatizar  a

questão. O Sr Cleiton aponta que o IAP irá fazer a análise preliminar e que o Conselho

poderá ser solicitação de deliberação referente ao assunto. O Sr Amarildo questiona o

posicionamento  da população da Vila  Boa Esperança,  levando em conta  que são os

maiores interessados com tal progresso. O Sr Cleiton expõe, que para a Prefeitura levar

infraestrutura  para  a  região  a  drenagem urbana  deve  ser  realizada.  O presidente  do

fundo, Sr. Marcelo levanta que este é apenas o início das melhorias que estão por vir,

trazendo  o  avanço  esperado.   O  Sr  Cleiton  trata  dos  embargos,  destacando  que  a

infraestrutura começou com a drenagem urbana. O Sr Diógenes, relatou o levantamento

de todos os pedidos solicitados, pois os assuntos poderão ser alvos de denúncias, e que

em futuras reuniões serão discutidos outros embargos arquivados, dando como exemplo

as obras do rio mascate, que é obra do estado e que havendo informações concretas

trará ao CODEMA como forma de precaução. O membro do CODEMA e vereador do

município o Sr. Rafael Campaner pede esclarecimento da pauta, sobre os pareceres do

IAP.  O Sr.  Cleiton,  relatou  os  documentos faltantes  e  orientação do órgão quanto  às

exigências  necessárias  para  aprovação.  Encerrando  a  discussão  e  passando  para  o
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próximo assunto a ser debatido. A compra de veículo para transporte de animais solicitado

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Sr. Diógenes declara que as cotações do

veículo estão sendo realizadas, pois o modelo proposto deve atingir as particularidades

necessárias  para  o  transporte  de  animais  de  variados  portes,  destaca  a  carência  do

veículo  para  o  projeto  municipal  de  controle  populacional,  visto  o  atendimento  da

população de baixa renda e que o pedido se dá pela secretaria e pela Câmara Municipal

pela autoria do vereador Rafael Campaner. A Sra. Janete esclarece quanto aos modelos

utilizados  na  ONG,  oferecendo  auxilio  quanto  às  propostas  requeridas  e  ressalta  da

importância de outro veículo oficial para denúncias de maus tratos. O Sr Cleiton passa a

palavra para a Sra. Thays agora secretária do conselho que explana sobre a necessidade

e os atrasos no atendimento por falta de veículo exclusivo. O Sr Cleiton lembra que o

veículo será adquirido com os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sendo este

mantido atualmente com um (1) % da arrecadação da Sanepar, deixando para reuniões

posteriores o parecer de prestação de contas, e pedindo o posicionamento dos presentes

relativo a compra do veículo. O Sr. Diógenes ressalta a importância da compra e sua

finalidade. O Sr. Cleiton esclarece que o assunto é trazido ao conselho visto à importância

da aquisição e aprovação, visto que o fundo curador tem verbas voltadas para assuntos

do meio ambiente e vai deliberar o financeiro. O Sr. Clovis questiona quanto à destinação

dos animais de rua.  A Sra. Thays esclarece que atualmente a prefeitura não possui local

específico e que a secretaria aguarda a o Projeto de Lei de Controle Populacional e bem

estar de autoria do vereador Rafael Campaner para ter base legal de atuação, informa

ainda que o projeto em andamento  da PUC em parceria com a prefeitura atuou de agosto

a outubro de 2017, com atendimento um dia por semana, totalizando 9 dias de projeto e

86 castrações efetivadas e com intuito educacional haviam palestras, apresentadas aos

munícipes enquanto aguardavam os animais. O Sr Rafael destaca que o projeto de lei

proposto é amplo e que a compra do veículo é preciso. O Sr.  Amarildo questiona da

possibilidade da aquisição de dois  veículos,  sendo um para fiscalização e outro para

transporte de animais na mesma compra. O Sr Diógenes declara apoio e que seria de

interesse  da  secretaria.  O  Sr  Cleiton  esclarece  que  a  compra  conjunta  poderá  ser

estudada posteriormente. Encerrando o assunto, abrindo espaço para o último tema. A

apresentação e indicação dos membros do Conselho Curador do Fundo Municipal  do

Meio  Ambiente  ressalta  que  aquisições  passam  por  processos  licitatórios  sendo

amplamente fiscalizados quanto a utilização de toda a verba. O Sr Marcelo, se apresenta

como presidente do fundo, expõe a importância da presença de todos os membros do
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CODEMA e do fundo curador, aponta a Senhora Genilse na posição de tesoureira, com

20 anos de carreira na vida pública,  com respeito  e credibilidade, A Sra.  Tainá como

suplente, e que nessa função ficarão responsável pela prestação de contas. O Sr Pastor

Julio,  agradece o convite  e  declara aos presentes o amor que tem pela  cidade,  que

nasceu em Ponta Grossa, mas que Fazenda Rio Grande é sua cidade do coração. O Sr

Marcelo  apresenta  a  Sra.  Madalena,  como  moradora  da  cidade,  sem  vínculo,

representante do povo a somar com a equipe. O Sr Diógenes declara a importância do

trabalho conjunto com a secretaria que responde por todas as ações e pautas propostas.

O Sr Cleiton Ressalta a importância dos titulares ou suplentes, do comparecimento ou

que justifique as faltas antecipadamente. E solicita ao Sr Diógenes os temas abordados

anteriores do fundo para conhecimento dos assuntos abordados em andamento. O Sr

Marcelo informa que o decreto com a formação dos membros será formalizado. O Sr

Diógenes lembra que provavelmente será necessário marcar uma reunião extraordinária

do Fundo e declara que assim como Sr Rafael participa do CODEMA desde o início e que

é de caráter consultivo passou a ter poder deliberativo. Parabeniza toda equipe e que o

trabalho é de extrema importância considerando o conselho uma extensão da secretaria

do meio ambiente. O Sr Cleiton apresenta o calendário com as reuniões pré-definidas do

ano de 2018 e explica que este será enviado por e-mail para o conhecimento de todos. O

Sr. Marcelo fala da possibilidade de formar um grupo em mídia social (WhatssApp) para

maior interação e facilitar  informações. O Sr Rafael lembra a falta de veterinário para

atuar como Responsável Técnico em questões pertinentes. Acrescenta as tratativas para

reaver a guarda ambiental e de criar um plano de resíduos sólidos. O Sr. Cleiton solicita a

elaboração de ofícios aos temas levantados, sobre o retorno das castrações com a PUC,

responsável  técnico  veterinário  pela  prefeitura,  tratativas  para  retomada  da  guarda

ambiental e plano de resíduos sólidos, parabeniza a condução de todos os membros do

CODEMA e do Conselho Curador do Fundo Municipal do Meio Ambiente, deixa aberto

para sugestões de pautas aos membros desde que informem previamente e encerra a

reunião às 16h10min.

Fazenda Rio Grande, 06 de Dezembro de 2017.
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