CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015
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Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2015, 4, às 19h22min., na sede do
CEA/SEMA/Londrina à Rua da Natureza, nº 155, conforme na lista de presença em
anexo, reuniram-se em segunda convocação, os seguintes conselheiros: Ângelo
Barreiros (CONAM),), Luis Fernando Egídio (Comunidade Deus Forte Provedor), André
Moreira de Aguiar (SETCEPAR), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal),
Cleber Gustavo Góes (Amigos da Mata dos Godoy), Francesca Amaral (ONG Onda
Verde), Gustavo Marconi (Grupo de Escoteiros Verde Vale), Paulo Roberto Gutierrez
(CRBIO), Maria José Sartor (UEL), Cristina S. Borba (Sec. de Educação), Gerson
Galdino (SEMA Municipal), Marcelo Pagotto Carneiro ( Secretaria de Obras),Neusa
Maria Emídio (IBAMA), Marcos Pedracci (IPPUL), Roberto Franco Frossard (COHAB),
Sidney Antonio Bertho (Secretaria de Cultura). Estiveram presentes ainda, os seguintes
membros da comunidade: Daniela dos Santos Pereira e Yasmin Videira Menezes. Foram
justificadas as ausências dos conselheiros Antonio Carlos Ajarilla (SANPEAR), Eduardo
Isberner Panachão (ONG MAE) e Roberta Siqueira Queiroz (OAB). A seguir, a sessão
foi aberta sob a presidência da Conselheira Neusa Emídio, que iniciou a sessão,
reatando que a Senhora Presidente, Roberta Queiroz, não pôde estar presente na
reunião, em virtude de uma queda, poucas horas antes da reunião, estando a mesma
medicada e impossibilitada de comparecer à reunião. Na sequencia, comunicou a
inversão de pauta, a pedido do Conselheiro Gustavo Marconi, que fez um relato sobre a
participação dos membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental no Encontro
Paranaense de Educação Ambiental (EPEA) e faz parte da Rede Brasileira de Educação
Ambiental (REBEA), que acontecerá em Guarapuava, de 18 a 20 de agosto. De acordo
com o Conselheiro, o evento tratará da formação de Redes de Educação Ambiental, que
é muito importante para o fortalecimento da Política Municipal de Educação Ambiental,
cuja proposta está em fase final de elaboração e estará sendo proposta pela Câmara
Técnica de Educação Ambiental. Além das servidoras da SEMA, Queila Spoladore e
Adriana, também participarão do evento, os Conselheiros Cristina Borba (Secretaria de
Educação) e Gustavo Marconi. Além disso, a CTEA está propondo dois eventos sobre a
formação de redes de educação ambiental, sendo uma palestra e uma oficina temática,
que deverão acontecer em setembro de 2015. Na sequencia, o Coordenador da CTEA,
Gustavo Marconi, solicita o valor de R$1880,00 (R$948,00 por pessoa), para custeio de
despesas com passagem de ida e volta para Guarapuava, alimentação e hospedagem,
dos conselheiros Cristina Borba e Gustavo Marconi. O pedido foi aprovado com uma
abstenção, da Conselheira Francesca Amaral, que não participou da discussão. O
Conselheiro Sidnei Bertho argumentou que já houve um evento da REBEA em Londrina,
porém esta questão não avançou. Na sequência, passou-se a ordem do dia: 1)
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1.1) Ofícios Recebidos: a) Ofício 454/2015 -Gabinete do
Prefeito: O Prefeito Alexandre Kireeff solicita o adiamento da reunião para tratar da
Resolução sobre a utilização de recursos do Fundo e do Programa PROVERDE. Foi
esclarecido que os recursos do Fundo não podem financiar projetos, como o de plantio
de árvores da lei das concessionárias ou outras obrigações legais de empresas. Os
Conselheiros Gustavo Góes e Paulo Gutierrez relataram que, na reunião com o
representante da Procuradoria Jurídica houve uma ampla discussão e sugestões de
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alterações no texto da minuta do Projeto de Lei da criação do PROVERDE. Segundo o
representante da Procuradoria, o Prefeito vai encaminhar de qualquer forma o projeto de
lei. Caso haja divergências, caberá ao Conselho tentar discutir na Câmara de
Vereadores. b) Ofício Circular 466/2015-GAB - Convite para a Audiência sobre a
expansão do perímetro urbano na região da zona de amortecimento da Mata dos Godoy:
O convite trata-se de audiência pública para apresentação da minuta do Projeto de Lei
que altera as Leis 11.661/2012 e 12.236/2015. Durante a audiência, que ocorreu no
último dia 17 de julho, foi feita uma breve apresentação do Projeto de Lei, onde houve
espaço para colocação dos argumentos por parte do IAP (Gerência do Parque Estadual
Mata dos Godoy), bem como do CONSEMMA. A Sra. Presidente fez um breve relato
sobre a audiência e, considerando-se todos os aspectos legais em torno do assunto,
acredita-se que o Prefeito deverá rever sua decisão e encaminhar projeto de lei para a
Câmara, propondo a sobreposição e manutenção da situação atual, como expansão a
região do Distrito Espírito Santo e s condomínios já existentes, mantendo inalteradas as
demais áreas. Há um compromisso de que a zona industrial com indústrias pesadas será
retirada daquela região. c) Ofício 401/2015 SES/PR - Solicitação de processo
90.050/2014: A delegacia de polícia encaminhou ofício solicitando cópia do processo de
Sergio Miranda Palma, para anexar ao processo judicial, que está em andamento. d)
Ofício 32/2015 ALCM - Instalação de torre de telecomunicações: A Associação de
Moradores do Jardim Leonor, contrária a instalação torre de telecomunicações na Av.
Luigi Amoresi, solicita providências do CONSEMMA. A Conselheira Neusa Emídio
sugere verificar se há licenciamento ambiental ou se tem alvará de instalação do
empreendimento. Segundo o Conselheiro Marcos Pedracci, depois da aprovação do
Plano Diretor, nenhuma autorização desse tipo foi emitida, a menos que a mesma tenha
sido solicitada antes da aprovação no novo Plano Diretor. e) Ofício 266/2015 SEMA Aquisição do triturador de galhos: A SEMA comunica que já foi protocolada a
documentação para abertura de licitação do triturador de galhos. f) Ofício 037/2015
ALCM - Denúncia de descarte irregular de resíduos: A Associação de Moradores do
Jardim Leonor encaminha denúncia referente descarte irregular de resíduos entre a Rua
Seringueiras e a nascente do Ribeirão Quati e solicitam auxílio do CONSEMMA para
resolver o problema. A Conselheira Francesca relatou que a BRATAC canalizou a
nascente do Ribeirão Quati e existe um ferro velho na Rua Alho Pardo que descarta
resíduos no local, inclusive com focos de dengue no local. A Conselheira sugere que
sejam realizadas ações com pareceria de vários segmentos institucionais, como
Assistência Social, CMTU, SEMA, Secretaria da Saúde, etc., para tentar resolver o
problema. Foi sugerida a criação de uma comissão do CONSEMMA para verificar a
situação no fundo de vale e tentar viabilizar recursos junto a BRATAC, como por
exemplo, um TAC, para recuperação da área do entorno. Os Conselheiros Francesca
Amaral, Lilian Miranda e Gerson Galdino se colocaram como voluntários para fazer uma
visita à área e verificar a situação. A Conselheira Maria José colocou que, caso a data e
horário sejam compatíveis, coloca-se à disposição para contribuir, representando a CT
de Resíduos Sólidos. Após a visita, a Comissão deverá apresentar relatório para o
CONSEMMA. g) Ofícios 273/2015 e 172/2015 - Aquisição de materiais para o
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CONSEMMA: A SEMA comunica que já emitiu os empenhos para pagamento dos
materiais gráficos para a Conferência. Comunica ainda que já foi entregue o projetor
multimídia para utilização do CONSEMMA, no entanto, falta a entrega da tela de
projeção. h) Ofício 685/2015 MP PR – Solicita instrução do Processo 70.544/2015: O
Ministério Público solicita manifestação do CONSEMMA sobre o processo do
anelamento das árvores. i) Ofício 720/2015 MP PR- Solicitação de parecer do Processo
21.502/2015:e Trata-se do processo do auto de infração da SANEPAR. A Senhora
Presidente esclareceu que ambos os processos solicitados pelo Ministério Público serão
tratados posteriormente, na ordem do dia. 1.2) Ofícios Expedidos: a) Ofício 60/2015:
Representação no Conselho junto ao Conselho Gestor Consultivo do PEMG: Conforme
decidido na última reunião, foram encaminhados os nomes dos Conselheiros Denise
Maria Ziober e Cleber Gustavo Góes, para representarem o CONSEMMA junto ao
Conselho Gestor Consultivo do Parque Estadual Mata dos Godoy. b) Ofício 61/2015 –
Solicitação trimestral de Coffee-break: para as reuniões do COSEMMA foi encaminhado
ofício à SEMA, solicitando a emissão de empenho para fornecimento de coffee-break
para as próximas reuniões do CONSEMMA (julho, agosto e setembro). c) Ofício
062/2015 - Visita Técnica SANEPAR: Foi encaminhado ofício, dirigido ao Sr. Sergio
Bahls, Gerente Geral Nordeste, solicitando agendamento da visita técnica dos membros
do CONSEMMA ao Setor de Produção Tibagi e à Estação de Tratamento de Esgoto. 2)
Assuntos da Pauta. Passaram-se a seguir, aos itens da pauta. 2.1) VIII Conferencia
Municipal do Meio Ambiente. Em reunião realizada hoje, a Comissão discutiu a
logística da Conferência. De acordo com o Conselheiro Paulo Gutierrez, coordenador da
Comissão, os trabalhos estão bem adiantados e o agendamento dos locais de realização
das pré-conferências ficou por conta do pessoal da SEMA e do Luis (estagiário do
CONSEMMA). Relatou que também já foi definida a arte do cartaz e solicita auxílio para
organização das pré-conferências e para elaboração do regimento da conferência. A
elaboração da metodologia ficou por cota dos Conselheiros Paulo Gutierrez e Maria José
e será apresentada na reunião da Comissão, agendada para o próximo dia 11. O
Conselheiro Sidnei Bertho relata que o desafio maior é levar a comunidade para a
conferência. O Conselheiro Paulo Gutierrez relatou que vamos tentar fazer um trabalho
de sensibilização preliminar para ampliar o número de participantes da conferência,
conversar com os alunos do ensino médio, representantes religiosos da região, etc. A
Conselheira Lilian Miranda se prontificou a coordenar as reuniões da Bacia Cafezal e
Três Bocas e a Observadora Yasmin contribuirá com a organização das reuniões da
Bacia Cambé. O Coordenador da Comissão ressaltou mais uma vez que é de suma
importância a participação e o auxílio de todos os Conselheiros para a realização da
conferência e das pré-conferências. 2.2) Renovação do contrato do estagiário: O
pedido de renovação foi aprovado por unanimidade, sendo lembrado pelo Conselheiro
Paulo Gutierrez que, neste momento, a continuidade do contrato e o trabalho dele é
essencial, pois já está envolvido com a organização da Conferência. 2.3) Liberação de
Coffee-break para o evento CAFEA (Café, Prosa e Educação Ambiental): O evento
está sendo promovido pela CTEA e oi esclarecido pela Conselheira Cristina Borba que
o evento contará com a presença de aproximadamente 50 pessoas, que discutirão sobre
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a criação da Rede de Educação Ambiental. A solicitação foi aprovada por unanimidade.
A Conselheira Lilian sugere que no coffee-break servido ao CONSEMMA não tenha
refrigerante e a Conselheira Neusa sugere que não tenha material descartável. 2.4)
Deliberação de Pareceres de Processos: A Senhora Presidente primeiramente
agradeceu aos conselheiros que contribuíram participando do mutirão para agilização da
elaboração dos pareceres dos processos e esclarece que, devido ao esvaziamento da
plenária, serão passados apenas dois processos que necessitam ser encaminhados
para o MP. a) Processo no 70544/2013 - anelamento de árvore: O Conselheiro João
Batista Moreira de Souza (João das Águas) fez o anelamento de uma árvore e foi
autuado porque a mesma acabou morrendo. A CT de Assuntos Jurídicos analisou o
processo e conclui que, apesar de ter conhecimento empírico, ele não tinha autorização
ambiental para realizar a operação, decidindo pela manutenção da multa. b) Processo
no 26470/2011 - SANEPAR: Na avaliação do CONSEMMA, concluiu-se que o valor da
multa de 45 milhões era muito alto e deveria ser reduzida para 1%, somando 450 mil
reais. Na sequência, a SEMA verificou que os resultados da análise dos efluentes foram
anexados ao processo numa sequência errada, o que ocasionou na análise dos
resultados de forma errônea, uma vez que houve a troca dos resultados analisados. Na
análise da CT de Assuntos Jurídicos do CONSEMMA, mesmo com a troca da ordem dos
resultados dos efluentes, constatou-se que se tratava de um rio classe 2, devendo ser a
multa mais severa, porém sendo o lançamento de efluentes muito pequeno, pelo
princípio da razoabilidade, não caberia uma multa naquele montante, decidindo-se pela
manutenção da multa no valor de 450 mil. O parecer foi aprovado com uma abstenção
do Conselheiro Marcos Pedracci. c) Na sequência, discutiu-se se seriam analisados os
demais processos na presente reunião ou numa próxima. Levado à votação, decidiu-se
por deliberar os demais processos na próxima reunião, com 9 (nove) votos contra 5
(cinco). 2.5) Reunião extraordinária para discussão do Regimento do CONSEMMA:
Foi proposta uma reunião extraordinária para o dia 10 de agosto para discussão do
regimento do Conselho. Foi sugerido iniciar a reunião pelos pareceres dos processos e
depois discutir o regimento. O Conselheiro Paulo lembrou que o regimento é composto
por muitos artigos, devendo ser discutido apenas os destaques. Não havendo mais
assuntos a serem tratados, a reunião foi declarada encerrada às 20h54min., sendo
lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue assinada por mim, Maria
José Sartor, secretária designada, pela Senhora Presidente em exercício, Neusa Emídio.
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