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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA 2 

(13/04/2022) 3 
Aos treze dias do mês de março 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; Fernanda 6 
Alves Fagundes; Aldonei Luis Bonfin; Marco Antônio Silva; José Marcondes do 7 
Espirito Santo; Maurício Camargo Filho; Mariangela Pizzato; Marla Backes 8 
Cebulski; Suzana de Souza; Renata Antonia Paz Herzer; Mariane Kempka; Gelson 9 
Felski; Acir Ribeiro de Queiróz; Aretusa de Jesus Camargo; Marcos Roberto 10 
Barbosa; Ana Rosa E. Dacoreggio; José Carlos de Auda. Ouvintes: Paula Caroline 11 
Mila; Selba Regina Peres; Maristela Procidônio e Cleverson Luiz Dias Mayer.  Após 12 
a constatação de quórum, reuniram-se os membros presentes do Conselho Municipal de 13 
Meio Ambiente para sua terceira reunião ordinária do ano de 2022, tendo como pontos de 14 
pauta os seguintes assuntos: (1) Aprovação da Ata da segunda reunião ordinária de 2022; 15 
(2) Aprovação da nova composição da Câmara Técnica; (3) Solicitação de recurso do Fundo 16 
Municipal do Meio Ambiente – FMMA para a aquisição de carrinhos para os Operadores 17 
Ecológicos; (4) Aprovação do Parecer Técnico 09/2022 – Obra de Implantação do Coletor 18 
Karen (Sanepar); (5) Alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio 19 
Ambiente – CMMA. Após o Senhor Presidente agradecer a presença de todos, colocou 20 
para (1) Aprovação a Ata da segunda reunião ordinária de 2022, a qual foi aprovada por 21 
unanimidade. Na sequência explanou sobre a ordem da pauta para as discussões do dia, 22 
iniciando com (2) Aprovação da nova composição da Câmara Técnica. O Presidente da 23 
Câmara Técnica Permanente Cleverson Luiz Dias Mayer aclarou a necessidade da mesma 24 
e explicou que é um apoio do Conselho Municipal de Meio Ambiente quando envolvem 25 
processos que os técnicos não se sentem confortáveis para emitir pareceres sozinho, eles 26 
pedem apoio ou quando é algum caso de impacto ambiental relevante existe essa tramitação 27 
de passar pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente que encaminha para a Câmara Técnica 28 
a fim de buscar uma avaliação realmente técnica da situação. Cleverson seguiu 29 
esclarecendo que segundo o regimento da Câmara Técnica Permanente a única exigência 30 
para participar é ser representado por algum conselho e estendeu o convite para os 31 
conselheiros, o Senhor Presidente Celso Alves de Araújo reforçou sobre o 32 
comprometimento de quem manifestar interesse em participar deve adotar e na 33 
oportunidade já agradeceu a colaboração dos que deram continuidade aos trabalhos do ano 34 
que passou. Marco Antônio Silva falou sobre as demandas que surgem e sempre são 35 
urgências, são problemas complexos em que é necessário estudar o processo e a dificuldade 36 
de quórum atrapalha, então ele sugeriu que só colocasse o nome à disposição para 37 
participação quem efetivamente pode participar e colaborar nas análises técnicas dos 38 
processos. Cleverson Luiz Dias Mayer abriu espaço para que os conselheiros 39 
manifestassem sobre a participação, com isso a nova composição da Câmara Técnica 40 
Permanente é a seguinte: Cleverson Luiz Dias Mayer - Secretaria Municipal de Meio 41 
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Ambiente – SEMAG;Bruno Henrique Costa Toledo  - Associação Profissional dos Geógrafos do 42 
Estado do Paraná – APROGEO; Marco Antonio Silva - Instituto Água e Terra – IAT; José 43 
Marcondes Espírito Santo - Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR; Maurício 44 
Camargo Filho - Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO; Alexandre Ribas - 45 
Secretaria Municipal de Saúde ;  Eduardo Ribeiro - Conselho Regional de Engenharia e 46 
Agronomia do Paraná – CREA; Renata Antonia Paz Herzer - Associação Centro-Sul 47 
Paranaense dos Engenheiros Ambientais – ACSPEA; Marcos Roberto Barbosa - Centro 48 
Universitário Campo Real; Mariane Kempka – Universidade Tecnológica  Federal do Paraná – 49 
UTFPR; Fernanda Alves Fagundes - Procuradoria Geral do Município; Ana Rosa Esteche 50 
Dacoreggio - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava – AEAG;  Robertson 51 
Wolf - Cooperativa Agrária Agroindustrial. Dando prosseguimento à pauta do dia a senhora 52 
Selba Regina Peres (3) solicitou recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA 53 
para a aquisição de carrinhos para os Operadores Ecológicos, ela fez um breve relato para 54 
apresentar o histórico dos operadores ecológicos e ilustrou sobre a demanda do Município. 55 
Seguiu contando que hoje temos cadastrado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 56 
aproximadamente setecentos (700) operadores cadastrados e junto ao cadastro único do 57 
Governo Federal conseguimos a informação com a Secretaria de Assistência Social que 58 
Guarapuava tem aproximadamente quinhentos e cinquenta (550) catadores que se auto 59 
declararam catadores de materiais recicláveis ou operadores ecológicos que é a 60 
denominação utilizada no Município, esses operadores auto declarados são catadores 61 
informais, autônomos que fazem a coleta do material reciclável porta a porta nos bairros e 62 
centro da nossa cidade de forma individualizada, hoje na Cooperativa Reciclasol tem 63 
aproximadamente quarenta (40) pessoas que eram catadores informais, individuais 64 
autônomos e que passaram a fazer parte da cooperativa trabalhando a coleta de forma 65 
coletiva dentro do barracão fazendo a triagem deste material, porém existe mais de 66 
seiscentos (600) catadores que seguem fazendo a sua coleta de forma individualizada com 67 
seus carrinhos e diariamente temos uma demanda de pedidos de carrinhos. A partir de 2013 68 
já foram adquiridos 270 carrinhos que foram direcionados aos operadores ecológicos. 69 
Sabemos que Guarapuava possui uma realidade diferente de outros municípios e que 70 
possuímos muitos catadores, e que o ideal seria trazer esses catadores para trabalhar dentro 71 
de cooperativas, para o trabalho coletivo com melhores condições de trabalho, segurança e 72 
recolhimento de INSS, hoje temos apenas uma cooperativa que apresenta vários problemas, 73 
mas estamos trabalhando com a formação de novas cooperativas para o município, mas não 74 
podemos deixar de atender essas famílias que vivem deste trabalho diariamente, a Política 75 
Nacional de Resíduos Sólidos prevê que o munícipio apoie a criação de novas cooperativas e 76 
associações, mas não podemos ignorar essa realidade que temos hoje, afinal eles 77 
desempenham um trabalho fundamental para o poder público, explicou que a Secretaria 78 
Municipal de Meio Ambiente conta com a coordenadora de Campo que faz a visita na casa 79 
das pessoas que solicitam o carrinho para avaliar a real necessidade e que geralmente são 80 
famílias em vulnerabilidade social. Após, esse breve relato ela apresentou o valor de cada 81 
carrinho de acordo com os orçamentos realizados e devido à alta do preço do Ferro, este 82 
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orçamento subiu consideravelmente. Foi sugerido sobre a questão dos consertos e o Senhor 83 
Presidente falou que já temos uma ata de registro de preços prevendo o conserto dos 84 
carrinhos, e que será possível para as novas aquisições. Houve algumas considerações e 85 
sugestões por parte de alguns conselheiros sobre a durabilidade dos carrinhos e alternativas 86 
para que o valor seja mais em conta. A Senhora Selba Regina Peres informou que quando 87 
os operadores ecológicos recebem o carrinho eles assumem o compromisso de cuidar do 88 
mesmo e entrega-lo a SEMAG quando não fizerem mais uso para que ele possa ser 89 
repassado à outra família, ela ainda comprometeu-se enquanto coordenadora do Programa 90 
de Coleta Seletiva, o Programa Jogue Certo a ter o controle e fiscalizar frequentemente com 91 
a coordenadora de Campo a utilização destes carrinhos para quem de fato está cadastrado e 92 
assim que não for mais fazer uso do carrinho fazer a devolutiva.  E então a Conselheira, a 93 
Senhora Mariane Kempka da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR sugeriu 94 
tentar um acordo de cooperação técnica para trabalhar uma linha de extensão para reformas 95 
e manutenção de carrinhos nos cursos de Engenharia de Mecânica, Manutenção Industrial 96 
seria uma opção para economia de recursos. O Senhor Presidente discorreu sobre a 97 
facilidade de fazer  parcerias/convênio com as Universidades Públicas e que auxilia inclusive 98 
no que tange a desburocratização e praticidade. Solicitou ainda a Senhora Mariane 99 

Kempka, a possibilidade de construir os carrinhos ou desenvolver um novo modelo.  Foi 100 
encaminhada para votação a liberação de quatrocentos mil reais (R$ 400.00,00) para 101 
aquisição de cinquenta (50) novos carrinhos com a possibilidade de convênio com a 102 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, aprovado por unanimidade. A 103 
continuidade da terceira reunião ordinária de 2022 se deu com a (4) Aprovação do Parecer 104 
Técnico 09/2022 – Obra de Implantação do Coletor Karen (Sanepar) cujo objeto é análise e 105 
emissão de parecer técnico referente a obra de implantação do Coletor Karen da SANEPAR 106 
com processo de licenciamento junto ao Instituto Água e Terra (IAT) sob número 107 
18.612.562-2. O Presidente da Câmara Técnica Permanente Cleverson Luiz Dias Mayer 108 
apresentou o parecer técnico: “Em reunião da Câmara Técnica Permanente do Conselho 109 
Municipal de Meio Ambiente, nomeada pela Resolução CMMA 01/2021, realizada no dia 06 110 
de abril de 2022 as 13:30 horas nas dependências da Secretaria Municipal de Meio 111 
Ambiente, após análise da documentação anexada ao processo de licenciamento ambiental 112 
junto ao IAT sob protocolo número18.612.562-2, bem como complementações solicitadas no 113 
Parecer Técnico 08 desta Câmara Técnica Permanente, decidiu emitir parecer Favorável a 114 
obra de implantação, com as seguintes condições: 1. Atendimento aos compromissos 115 
firmados no Ofício CA 068/2022-DMA recebido via Protocolo 18.810.995-0; 2. Recuperação 116 
da área de intervenção da obra, prevista entre 5 e 6 metros; 3. Assinatura do Termo de 117 
Compromisso de Compensação Ambiental, em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão 118 
da Licença Ambiental, contemplando no mínimo: - Contratação de instituição que desenvolva 119 
e implante um “grid” de pesquisa ideal para o monitoramento da fauna da Unidade de 120 
Conservação Parque Natural Municipal das Araucárias, e realize a inserção de infraestrutura 121 
necessária (aquisição e doação de equipamentos) e capacite a equipe técnica local para as 122 
atividades técnicas de monitoramento; - Execução da compensação pela supressão florestal, 123 
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de modo a ser realizada na Unidade de Conservação Parque Natural Municipal das 124 
Araucárias, na substituição de espécies exóticas por nativas, numa área total de 1,2198 ha 125 
ocupada por bambus”. O Senhor Celso Alves de Araújo, Presidente submeteu o Parecer 126 
para aprovação, deferido com treze (13) votos a favor e três (03) votos contrários.  127 
Cleverson fez ainda a Leitura para os senhores Conselheiros do objeto do Termo de 128 
Compromisso de compensação ambiental que firmam o Municipal de Guarapuava e 129 
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), decorrente de medida compensatória em 130 
virtude da obra de implantação do coletor Karen na área da bacia da unidade de 131 
conservação Parque Municipal Natural das Araucárias: “O presente Termo de compromisso 132 
tem por objetivo o cumprimento, por parte da SANEPAR, da OBRIGAÇÃO LEGAL DE 133 
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL referente a obra de implantação do coletor 134 
Karen com desativação da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Karen, em conformidade com 135 
a exigência da Lei Federal nº 9.985/2000 regulamentado pelo Decreto nº 4.340/2002, Lei 136 
Municipal 198/1.991, Portaria Municipal 622/2.017 e Ata da Terceira Reunião do Conselho 137 
Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava (CMMA)”, aprovado por unanimidade. 138 
Prosseguimos com a pauta (5) Alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal de 139 
Meio Ambiente – CMMA. O Senhor Presidente elucidou sobre a necessidade de alteração 140 
do Regimento e convidou o Senhor Cleverson Luiz Dias Mayer para fazer a apresentação 141 
das sugestões de alterações que são as seguintes: No capítulo IV que trata do  142 

funcionamento no seu Parágrafo Primeiro – A convocação formal deverá ser efetuada com 143 
antecedência mínima de 06 (seis) dias úteis, seguiu esclarecendo que isso dificulta a 144 
resolução de alguns processos que surgem de última hora, a sugestão é para que seja 145 
realizada a convocação com dois (2) dias úteis de antecedência. Ainda sobre o 146 
funcionamento no Parágrafo Segundo – Em caso de emergências ambientais poderá haver 147 
convocação emergencial, efetuada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. A 148 
sugestão é devido a dificuldade em definir o que é emergência ambiental, então sugere-se a 149 
substituição para caso de Urgência poderá ter convocação emergencial. E a última alteração 150 
é sobre o capítulo VI que trata das disposições gerais no seu Artigo 35º – As Câmaras 151 
Técnicas poderão iniciar seus trabalhos com a presença de seu Coordenador, definido em 152 
Resolução específica, e na maioria simples de seus membros. A sugestão é para criar o 153 
Parágrafo Único no Artigo 35º – Não havendo quórum para a realização da reunião em 154 
primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após, com os 155 
membros presentes, garantindo o quórum mínimo de um 1/3 (um terço) de seus membros.  156 
Após, a finalização das sugestões, o Senhor Presidente abriu para votação as alterações 157 
do Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, aprovado por 158 
unanimidade. Senhor Presidente deu continuidade abrindo a tribuna livre e como 159 
primeira e inscrita a Senhora Maristela Ferreira Procidônio, situou os Membros do 160 
Conselho sobre a Semana do Meio Ambiente de 2022 que ocorrerá entre 01/06 a 05/06 com 161 
uma extensa programação a nível Municipal, envolvendo vários segmentos da sociedade, 162 
listou brevemente algumas ações que serão realizadas e comentou sobre a integração entre 163 
todas as Secretarias do Executivo Municipal e as Universidades. Discorreu ainda, sobre os 164 
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nomes de pessoas renomadas que são referências na área ambiental que estarão presentes 165 
realizando palestras e desenvolvendo os trabalhos durante a semana. Como segunda inscrita 166 
a Senhora Suzana de Souza falou sobre as arboviroses e a preocupante situação que está 167 
assolando as cidades, que é o crescente aumento no número de casos dessas doenças 168 
epidêmicas transmitidas pela ampla disseminação das populações do Aedes Aegypti. Na 169 
terceira inscrição da tribuna livre o Senhor Cleverson Luiz Dias Mayer contou sobre a 170 
situação que o Município vem enfrentando com a Cooperativa de Coleta Seletiva Reciclasol e 171 
a rescisão do contrato com a mesma. E como quarto e último inscrito o Senhor Marco 172 
Antônio Silva falou sobre o corredor da biodiversidade e sugeriu que os projetos de 173 
compensação ambiental priorizem por focar na preservação das áreas verdes. Sem mais, eu, 174 
Michelle Denize Andrade de Lima, lavrei a presente Ata. Após lida e achada conforme, a 175 
presente Ata foi aprovada pelo Pleno e segue assinada pelo senhor Celso Alves de Araújo 176 
– Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelos conselheiros abaixo 177 
relacionados.  178 
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          Celso Alves de Araújo  
               Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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