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PARECER N° 08/2018 COMDEMA
Referência: Processo 16901/2018 – da Secretaria de Mobilidade Urbana - Semob,
solicitando parecer do Comdema sobre a readequação paisagística
da Praça de Todos os Santos no qual será necessário a supressão
de 21 espécies arbóreas.
Solicitante: Secretaria de Mobilidade Urbana - Semob

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá – COMDEMA, foi
consultado sobre o projeto de readequação paisagística proposto para a Praça de Todos
os Santos.
A Câmara de Legislação e a Câmara de Vegetação se reuniram conjuntamente em
11/04/2018, a fim de avaliar o projeto proposto. Fizeram-se presentes, também, na
qualidade de convidados, o Engenheiro Florestal da SEMA, Maurício Sampaio; o
Arquiteto e Urbanista Claudinei Vecchi; e o Secretário de Mobilidade Urbana de
Maringá (SEMOB), Gilberto Purpur.
O Sr. Gilberto Purpur explicou a idealização do projeto. Segundo o mesmo, a obra é
fundamental para melhorar o fluxo de veículos e a urbanização da região. Questionado
pelas Câmaras em relação ao corte de árvores, que somavam 21 (vinte e uma), o
Secretário concordou em apresentar o novo projeto minimizando a supressão, em
especial de espécies incidentes na ATI, no parque infantil, em algumas calçadas e em
um ponto de ônibus. Em outros pontos a supressão não seria possível, dado o trajeto da
pista / rotatória. Além disso, manifestou-se o Secretário no sentido de que, no novo
projeto, seria verificada a viabilidade do plantio de árvores adicionais na praça, o que
deveria ser feito em colaboração com a SEMUSP.
Em referência a outros assuntos discutidos, o secretário Purpur informou que a
Secretaria de Cultura foi consultada a respeito da viabilidade do projeto, sendo que a
SEMUC se manifestou favorável desde que seja implantada uma barreira acústica e de
proteção contra a saída abrupta das pessoas do teatro em direção a via. Quanto à barreira
acústica, as Câmaras de Legislação e de Vegetação recomendam, que a mesma não seja
feita com espécies arbustivas, o que poderá criar refúgio para desocupados e drogaditos,
considerando, ainda, que já foi necessária a retirada de barreiras com espécies vegetais
em outros espaços públicos ao longo dos últimos anos. Destacamos que a atração de
desocupados poderia causar degradação e impacto paisagístico ao Teatro Reviver,
importante marco arquitetônico de nosso Município, daí porque a recomendação.
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Concluiu-se a reunião, assim, no aguardo da apresentação da nova proposta, a qual foi
recebida já no dia 13/04/2018 e repassada pela Secretaria Executiva do COMDEMA a
todos os membros que estiveram presentes na reunião conjunta supra descrita.
O projeto previa a supressão de 21 árvores, mas foi aprovado a supressão de apenas 15
(quinze) árvores, minimizando o impacto sobre o sombreamento nas áreas de maior
utilização pela comunidade (em especial ATI – Academia da Terceira Idade e Parque
Infantil), o que garante um uso mais prolongado dos equipamentos pela população e
garante, de forma reflexa, uma maior proteção ao patrimônio público, o que as Câmaras
entenderam como um grande ganho para todos.
Não foi, porém, apresentado nenhum estudo acerca da viabilidade do plantio de novas
espécies, o que recomendamos que seja feito, garantindo-se, ainda, espécies adequadas,
a fim de maior qualidade térmica da praça e seu melhor aproveitamento pela população
em geral.
Assim, o COMDEMA apresenta parecer favorável quanto ao projeto de revitalização da
Praça Todos os Santos (projeto revisado), solicitando que sejam observadas as demais
recomendações acima.
É o parecer.
Salvo melhor juízo.

Maringá (PR), 12 de abril de 2018.
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