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ATA DA QUARTA ORDINÁRIA 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA 2 

(11/05/2022) 3 
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, na Sala 4 
de Reuniões, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito à BR 277, Km 343, 5 
Guarapuava/PR. Estavam presentes os conselheiros: Celso Alves de Araújo; Aldonei Luis 6 
Bonfin; Marco Antônio Silva; Maurício Camargo Filho; Mariangela Pizzato; Orides 7 
Negrello Neto; Joelmir Augustinho Mazon; Marla Backes Cebulski; Suzana de 8 
Souza; Sávio França Denardi; Robertson Wolf; Mariane Kempka; Gelson Felski; 9 
Aretusa de Jesus Camargo; Marcos Roberto Barbosa; Eduardo Ribeiro; Emmanuel 10 
Dellê Sens. Ouvintes: Carlos Eduardo Dos Santos Luhm; Fernanda Alves 11 
Fagundes; Paula Caroline Mila; Selba Regina Peres; Maristela Procidônio; Fabiano 12 
Ferreira da Silva; Luiz Marcelo Sanchez; Paulo Dirceu Rosa de Souza. Após a 13 
constatação de quórum, reuniram-se os membros presentes do Conselho Municipal de Meio 14 
Ambiente para sua quarta reunião ordinária do ano de 2022, tendo como pontos de pauta os 15 
seguintes assuntos: (1) Aprovação da Ata da terceira reunião ordinária de 2022; (2) 16 
Aprovação do Projeto de Revitalização da rua XV de Novembro – Secretaria Municipal de 17 
Planejamento e Urbanismo. Após o Senhor Presidente agradecer a presença de todos, 18 
colocou para (1) Aprovação a Ata da terceira reunião ordinária de 2022, a qual foi aprovada 19 
por unanimidade. Na sequência explanou sobre a ordem da pauta para as discussões do dia, 20 
tendo apenas um assunto (2) Aprovação do Projeto de Revitalização da rua XV de Novembro 21 
– Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Celso Alves de Araújo explicou para 22 
os Conselheiros que esse assunto foi trazido para a apreciação dos mesmos, pois haverá 23 
supressão de árvores e segundo a legislação LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 30 DE MAIO DE 24 
2017 - Altera e dá nova redação Seção II e III, do Capítulo IV, do Título IV, da Lei 25 
Complementar nº 007/2004, que institui o Código de Postura do Município traz no Artigo 97-26 
A que: “O corte de um grupo superior a 10 (dez) árvores, tanto por interesse particular 27 
quanto público, somente será permitida se justificada tecnicamente e mediante aprovação 28 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA.” Diante do exposto, convidou o Senhor 29 
Paulo Dirceu Rosa de Souza, Secretário de Planejamento e Urbanismo que iniciou a 30 
apresentação do Projeto de Revitalização da rua XV de Novembro, explicando 31 
minunciosamente a necessidade da revitalização, bem como todas as etapas até chegar ao 32 
projeto final e concluiu falando que a obra de revitalização da via pública proporcionara 33 
benefícios diretos aos usuários com a melhoria dos níveis de conforto e segurança tanto de 34 
pedestres como de ciclistas e motoristas, reforçando o papel de via central de comércio, 35 
lazer e serviços da cidade, encontrando nessa proposta de intervenção urbana um 36 
alinhamento com conceitos atuais de mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade e inovação, 37 
fomentando o progresso socioeconômico da região, repercutindo positivamente na qualidade 38 
de vida e estruturação espacial ordenada da cidade. No entanto, haverá a necessidade de 39 
retirar vinte e sete (27) árvores exóticas que estão situadas ao longo do calçadão da Rua Xv 40 
de Novembro que serão substituídas por novas cinquenta e quatro (54) árvores conforme o 41 
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projeto prevê. O Engenheiro Florestal Fábio W. Gorski falou sobre as árvores que serão 42 
retiradas que já estão comprometendo o sistema radicular por isso existe o risco de queda e 43 
explicou sobre as espécies que serão plantadas. Para finalizar o Senhor Paulo Dirceu Rosa 44 
de Souza esclareceu que os recursos que serão utilizados são do Governo Estadual e 45 
Federal destinados especificamente para Urbanismo, canalizados para praças, avenidas, ruas 46 
não podendo ser utilizado para outro fim. E que caso o município de Guarapuava não faça 47 
uso deste recurso outra cidade será beneficiada. Após a explicação do Senhor Secretário, 48 
alguns conselheiros esclareceram algumas dúvidas sobre o projeto, fizeram algumas 49 
considerações a cerca do mesmo e então o Senhor Marco Antônio Silva pediu a palavra, 50 
parabenizou a equipe pelo projeto e falou que é necessário refletir sobre o papel de 51 
conselheiros e que o Conselho Municipal de Meio Ambiente traz esse olhar ecológico em 52 
torno da obra e algumas situações trouxeram preocupações por isso ele sugere que o 53 
Projeto seja encaminhado a Câmara Técnica Permanente para se ater a alguns detalhes e 54 
trazer contribuições pertinentes para melhorar o projeto sob o olhar ecológico.  O Senhor 55 
Aldonei Luis Bonfin pediu a palavra e questionou o Senhor Presidente para que a 56 
votação ocorresse imediatamente já que estavam todos reunidos. Então, o Senhor 57 
Presidente frisou que a Assembleia é soberana e colocou em votação no primeiro momento 58 
a proposta de encaminhar o projeto a Câmara Técnica ou realizar a votação imediata, 59 
deferido com dez (10) votos contra quatro (04) ficou definido que o projeto seria votado 60 
seguidamente sem a necessidade de passar pela Câmara Técnica, ressalta-se que alguns 61 
conselheiros abstiveram-se do voto. O Secretário de Planejamento e Urbanismo sugeriu que 62 
os membros da Câmara Técnica reúnam-se posteriormente com sua equipe para contribuir 63 
no projeto discutindo avanços e melhorias nas questões ambientais. Logo em seguida, o 64 
Senhor Celso Alves de Araújo, Presidente deste Conselho abriu a votação da Aprovação 65 
do Projeto de Revitalização da rua XV de Novembro, sendo aprovado por unanimidade. 66 
Senhor Presidente Celso Alves de Araújo necessitou ausentar-se da reunião, passando 67 
então o Vice Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente o Senhor Marco Antônio 68 
Silva a dar continuidade a reunião abrindo a tribuna livre e como primeiro inscrito a 69 
Senhor Maurício Camargo Filho explanou sobre a necessidade da criação do Corredor 70 
Ecológico e de estruturar um grupo de trabalho para criar este projeto, ao mesmo tempo em 71 
que o Conselho Municipal do Meio Ambiente deve promover o diálogo com a Cidade do 72 
Lagos e responsáveis para que adotem este princípio de Legal preservação para manter a 73 
função ecológica do parque. Alguns conselheiros fizeram algumas considerações e então o 74 
Vice Presidente abriu a votação para a Proposta de criação do Corredor Ecológico, 75 
aprovado por unanimidade. Como segunda inscrita a Senhora Maristela Ferreira 76 
Procidônio, discorreu novamente sobre a Semana do Meio Ambiente de 2022 que ocorrerá 77 
entre 01/06 a 05/06 convidando todos os conselheiros para participar ativamente desta 78 
semana, bem como da abertura que será realizada no dia 01/06/2022 no Teatro Municipal. 79 
Como terceira e última inscrita a Senhora Selba Regina Peres comentou sobre a visita 80 
realizada na UTFPR para conhecer o setor de Engenharia Mecânica e firmar a parceria para 81 
confecção dos carrinhos para os operadores ecológicos conforme despachado na reunião 82 
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anterior do CMMA, após a apresentação da demanda inicial ficou constatado que a 83 
capacidade e estrutura que eles têm não atende a essa realidade, eles apresentaram várias 84 
limitações na produção relacionados a diversos fatores, todavia ficou alinhado que eles irão 85 
apresentar um protótipo de um novo projeto que atenda a necessidade dos operadores, com 86 
material de custo menor para produção e no 2º semestre será firmado um acordo de 87 
cooperação técnica entre a Universidade e a Prefeitura Municipal para que eles apresentem 88 
este novo projeto de carrinho  e a partir dele encaminhar o processo de licitação. Sem mais, 89 
eu, Michelle Denize Andrade de Lima, lavrei a presente Ata. Após lida e achada 90 
conforme, a presente Ata foi aprovada pelo Pleno e segue assinada pelo senhor Celso Alves 91 
de Araújo – Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelos conselheiros 92 
abaixo relacionados.  93 
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          Celso Alves de Araújo  
               Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 
 
 

 

Michelle Denize Andrade de Lima 
Secretária Executiva em exercício 

 

Aretusa de Jesus Camargo 

ONG – Patas com Patas 
 

   
 
 

Orides Negrello Neto 
Procuradoria Geral do Município 

 

Emmanuel Dellê Sens 
Secretaria M. de Agricultura 

 

 

 

Aldonei Luis Bonfin 

Câmara Municipal de Guarapuava 
 

Marco Antônio Silva 
Instituto Água e Terra - IAT 

 

Maurício Camargo Filho 
Universidade Estadual do Centro – Oeste 

UNICENTRO 
 

Mariangela Pizzato 

CARMUG 
 

Marla Backes Cebulski 
Secretaria M. de Educação e cultura 

 

Eduardo Ribeiro 
CREA 

Suzana de Souza  

Secretaria M. de Saúde 
 

Joelmir Augustinho Mazon 
UniGuairacá 

 Sávio França Denardi 
Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico e 

Inovação  
 
 

Mariane Kempka 
UTFPR 

 

Gelson Felski 
Secretaria M. de Planejamento e Urbanismo 

 

Marcos Roberto Barbosa  

Centro Universitário Campo Real 
 
 
 

Robertson Wolf 
Cooperativa Agrária 

 

 

 


