CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015
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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2015, às 19 horas, na sede do
CEA/SEMA/Londrina à Rua da Natureza, nº 155, reuniram-se os Conselheiros
constantes na lista de presença em anexo. A reunião contou com a presença dos
seguintes conselheiros: Angelo Barreiros (CONAM), Cícero Cipriano Pinto ( UFA),
Irineu Marques da Silva (FAMEP), Joana D’Arc Garcia (UGT), André Moreira de Aguiar
(SETCEPAR), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Cleber Gustavo Góes
(Amigos da Mata dos Godoy), Eduardo Issbernner Panachão ( ONG MAE), Francesca
Aparecida Willy Amaral (ONG Onda Verde), Gustavo Henrique Marconi (Grupo de
Escoteiros Verde Vale), Paulo Roberto Gutierez (CRBIO), Roberta Silveira Queiroz
(OAB), Maria José Sartor (UEL), Mauro Roberto de Andrade (CMTU), Gerson Galdino
(SEMA Municipal), Marcos Pedracci (IPPUL), Neusa Maria Emídio (IBAMA), Denise
Maria Ziober (Titular COHAB), Roberto Franco Frossard (Suplente - COHAB) e Sandra
Cristina Oka (Sec. De Saúde). Estiveram presentes ainda, o Sr. Nei Lúcio Domiciano
(Observador-Engenheiro Agrônomo). A seguir, a senhora Presidente do CONSEMMA,
Roberta Silveira Queiroz, deu início a reunião com os seguintes assuntos: 1) Indicação
de Representante do CONSEMMA para o Comitê de Análise do EIV: A Sra.
Presidente esclareceu que, em virtude do curto prazo para indicação de um
representante para compor o Comitê de Análise do EIV, a Conselheira Neusa se
predispôs a participar temporariamente, até que o Conselho se reunisse para fazer
nova indicação. Colocado em discussão se haveria mais alguém interessado em
participar, ao que nenhum conselheiro se candidatou, referendando o nome da
Conselheira Neusa Emídio para representação do CONSEMMA junto ao referido
Comitê. Prazo prorrogado por mais 15 dias para parecer do processo, uma vez que
todos os membros da CT Fauna e Flora estavam em viagem. 2) Relatos de reuniões
e eventos: 2.1) Reunião sobre a invasão do MST na Fazenda Figueira (Distrito de
Paiquerê): A Senhora Presidente esclareceu que o CONSEMMA não foi convocado
para a reunião, sendo sua participação motivada pela representação junto à SEMA
Estadual, tendo em vista a preocupação com a manutenção da integridade da RPPN
(Mata do Barão), existente no local. Relatou que inicialmente eram 2500 famílias
acampadas e hoje ainda encontram na área cerca de 500 famílias acampadas, sendo
alertado sobre a preocupação com a caça e derrubadas de árvores ilegalmente. O
INCRA ficou de fazer uma análise quanto a produtividade da fazenda, porém, a
cláusula de doação deixa bem clara a finalidade de utilização da fazenda, devendo as
famílias serem reinstaladas em breve em outras áreas. 2.2) Participação no EPEA Encontro Paranaense de Educação Ambiental: A Senhora Presidente esclareceu
que o relatório foi enviado juntamente com a convocação, sendo o assunto já relatado
na reunião anterior pelos Conselheiros Gustavo Marconi e Cristina Borba. 2.3) CAFEA
- Café, Prosa e Educação Ambiental: O evento foi realizado pela CT de Educação
Ambiental e, de acordo com os organizadores, foi bastante produtivo e contribuiu muito
nas discussões sobre a organização da Rede de Educação Ambiental na região.
Conforme já relatado na reunião anterior pela Conselheira Cristina Borba, participaram
da reunião pessoas em posições estratégicas para organizar a Rede. 3) Formação
das Comissões de Trabalho das Pré-Conferências Municipais do Meio Ambiente:
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O Coordenador da Comissão Organizadora, Paulo Gutierrez, esclareceu que é
importante a participação dos conselheiros nos trabalhos de condução das Préconferências, uma vez que ocorrerão duas reuniões por sábado e é necessário um
grupo de, pelo menos, quatro pessoas, para a condução da reunião. Na sequência, foi
passada uma listagem com as datas e locais e cada conselheiro pode optar pelas
datas e locais que poderão estar participando. 4) Aprovação da Ata da 8ª Reunião
Ordinária – 31/08/2015: A Sra. Presidente informou que a mesma foi encaminhada
anexa à convocação e não havendo destaques, a mesma foi aprovada pela plenária. 5)
Informes: 5.1) O Conselheiro Gustavo Góes informou que se realizou em Curitiba, nos
dias 21 a 25 de setembro, o VIII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação.
5.2) A Conselheira Francesca Amaral relata que é necessário que o CONSEMMA, bem
como outros órgãos, continue atuando no trabalho de combate à dengue,
principalmente no descarte irregular de resíduos de construção em fundos de vale.
Colocou as dificuldades no combate à dengue e a necessidade de trabalhos educativos
e multas para coibir estas ações. 5.3) O Conselheiro André Aguiar comunica que na
próxima quinta-feira, dia 01 de outubro, serão realizadas as reuniões para elaboração
do Regulamento da Conferência Municipal do Meio Ambiente e da Câmara Técnica de
Resíduos, às 9h30min. e 14 horas, respectivamente. Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi declarada encerrada às 19h45min., sendo lavrada a
presente ata que, se lida e achada de acordo, segue assinada por mim, Maria José
Sartor, secretária designada, e pela Sra. Presidente, Roberta Silveira Queiroz.
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