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PARECER N. 2/2017 COMDEMA
Referência:

Parecer acerca da supressão de diretriz viária no entorno
do Horto Florestal (Parque Florestal dos Pinheiros).

Solicitante:

Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal da
Prefeitura Municipal de Maringá

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá – COMDEMA,
foi consultado acerca da supressão de diretriz viária no entorno do Horto
Florestal (Parque Florestal dos Pinheiros), para manter a zona de
amortecimento, tendo em vista recomendação do Ministério Público neste
sentido.
Toda a documentação recebida pelo Conselho foi analisada pelas Câmaras de
Legislação e de Vegetação do mesmo e, após ficar delimitado que a temática
do presente parecer deveria versar tão somente sobre a rua já projetada, e não
sobre eventual abertura de rua no interior do Horto Florestal, deliberou-se e
assim restou decidido:
a) Acompanhar o inteiro teor do Parecer Técnico n. 275/2017 da Diretoria
de Licenciamento e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-Estar Animal, para que a diretriz viária não seja suprimida, porém
fazendo-se um inventário florestal na área de execução para o
posicionamento final da efetiva execução da via;
b) ponderar que o abandono da diretriz viária pode ser mais prejudicial ao
meio ambiente do que a sua manutenção, desde que sejam feitas obras
de infraestrutura que evitem emissões para o interior da área;
c) orientar que as obras de infraestrutura sejam levadas a efeito após
aprovação de projetos bastante detalhados, como de rede esgoto e,
acima de tudo, de drenagem de águas pluviais, atentando-se para o
correto dimensionamento da galeria (considerar margem de cálculo) e o
uso de dissipadores de energia, a fim de se evitar erosão na área.
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Qualquer intervenção que venha a ser feita no interior do Horto Florestal deve
ser reavaliada por este Conselho.
É o Parecer.
Salvo Melhor Juízo.

Maringá (PR), 08 de Novembro de 2017.

________________________________________________________
Lilianny Ripke Gaspar
Presidente do COMDEMA

