CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016

1

Aos trinta dias mês de maio de 2016, às 18h00min., em primeira convocação, reuniram

2

na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Londrina, Avenida Duque de

3

Caxias, nº 635, os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo. 1. Ordem

4

do dia: 1.1 Leitura; 1.2 Justificativa de Ausência: Conselheiro João Tescaro, não

5

compareceu devido a assuntos de trabalho. 2. Aprovação de Atas: 2.1) Ata da 3ª

6

Reunião de 2016: A ata em que questão foi aprovada por unanimidade. 2.2) Ata da 4ª

7

Reunião de 2016: foi sugerido pelas conselheiras Roberta e Maria José que se

8

acrescentasse a discussão a respeito do Projeto de Lei 80/2015. 3. Prestação de

9

Contas: 3.2.4) Ofício 018/2016 – Arborização da Av. Giocondo Maturi: Foi proposto

10

pela senhora Presidente Margareth a solicitação de mudas junto à Secretaria Municipal

11

do Ambiente e ao Conselho Municipal de Contribuintes, e solicitou junto à Câmara

12

Técnica de Educação Ambiental a conscientização dos moradores da área em questão.

13

A conselheira Maria José informou que, no Distrito de Paiquerê, existe um projeto onde

14

cada aluno adota uma árvore e sugere que o mesmo procedimento pode ser utilizado

15

neste caso. A conselheira Vera relata que já foram plantadas 100 (cem) árvores na parte

16

interna do condomínio Vista Bela, nos blocos 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez), onde os

17

moradores auxiliaram na conservação das árvores. O conselheiro Marcos Pedracci

18

afirma que vai solicitar as mudas necessárias através de EIVs, e pede o auxílio do

19

conselheiro Rodrigo Zacarias para deliberar este assunto junto ao CMC. 3.2.5) Ofício

20

019/2016 – Projeto de Lei nº 40/2015: Solicitação para câmara de vereadores envie o

21

Projeto de Lei 40/2015, que foi discutido em Audiência Pública, ocorrida em 23 de maio,

22

referente a aprovação de novas regras para construção de templos religiosos. 3.2.6)

23

Ofício 020/2016 – Renovação de contrato SANEPAR: A conselheira Roberta propõe que o

24

Conselho implante um grupo de trabalho para estudar o projeto em questão. A senhora

25

Presidente informa que não houve espaço para discussão na Audiência Pública que fora

26

realizada pelo Executivo. O conselheiro Gustavo Góes propõe que se agende um horário

27

com o Prefeito para discussão do assunto, e que todos os conselheiros participem. O

28

conselheiro Odair informa que se o projeto for aprovado sem seguir os trâmites legais,
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29

este pode ser questionado por ter vícios de origem. Foi dado ciência dos ofícios

30

restantes, enviados e recebidos, sem quaisquer contestações. 4. Assuntos da Pauta:

31

4.1) Projeto para equipamentos e materiais para o CONSEMMA: Após verificação de

32

quórum, confirmada a presença de 23 (vinte e três) conselheiros no exercício da

33

titularidade ver lista de presença. Em seguida foi aprovado pela Plenária a liberação no

34

valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente

35

para aquisição dos equipamentos relacionados: 1 HD Externo (1 TB); 1 Gravador de

36

áudio; 1 Arquivo com chave; 100 Pastas para arquivo; 3 Pendrives – 16 GB; 1 Garrafa

37

térmica – 9 litros; 1 Câmera fotográfica. 4.2) Encaminhamentos da Câmara Técnica

38

do Fundo Municipal do Meio Ambiente: A conselheira Roberta, que coordena a

39

Câmara, fez um relato aos presentes dos recursos existentes na conta do Fundo

40

Municipal do Meio Ambiente, as deliberações ocorridas nos últimos anos e o saldo

41

existente até o presente momento. Em seguida, solicitou junto à Executiva esforços para

42

utilização de recursos para recuperação dos parques municipais. Com referência à

43

liberação de recursos para o Parque Daisaku Ikeda, a Câmara Técnica do FMMA se

44

manifestou contrária, haja visto que o saldo atual do Fundo é menor do que o valor

45

solicitado, além da falta de cronograma do projeto e do pouco detalhamento do mesmo.

46

Roberta ainda mencionou que há duas outras prioridades a serem custeadas por esse

47

Fundo: Pagamentos por serviços ambientais e Programa Municipal da Mata Atlântica,

48

sendo que estes já foram objetos de reunião junto às Secretarias Municipais do Ambiente

49

e Agricultura, ocasião em que ambas demonstraram interesse nos projetos. Com relação

50

aos recursos ICMS Ecológico, foi informado aos presentes que não está sendo

51

repassado pelo executivo municipal, mesmo o CONSEMMA tendo contribuído com a

52

compra de equipamentos para a Secretaria Municipal do Ambiente. Quanto ao

53

orçamento proposto pela Secretaria Municipal de Planejamento para a de Ambiente, no

54

exercício de 2017, este fora reduzido para aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito

55

milhões de reais), sendo que aproximadamente 70% refere-se à pagamentos de

56

despesa de pessoal. Diante do exposto, a coordenadora da Câmara Técnica do Fundo
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57

propõe a aprovação do orçamento anual do Fundo Municipal de Meio Ambiente, com

58

ressalvas, haja visto que a legislação não vem sendo cumprida. O conselheiro Gustavo

59

Góes destaca que o assunto é sério, e que deve ser tratado com o Prefeito do Município

60

de Londrina. O conselheiro José Paulo solicita que o CONSEMMA se posicione

61

juridicamente em frente à falta de repasse dos recursos do ICMS Ecológico, destacando

62

também a falta de prestígio da Secretaria Municipal do Ambiente e do Conselho junto ao

63

Executivo. A conselheira Roberta reforça que os recursos do Fundo são para garantir a

64

implantação das políticas ambientais do município. O conselheiro Mauro solicita que o

65

Conselho não negue os recursos para os parques, e que é preciso verificar se existe a

66

solicitação de recursos federais para a manutenção dos mesmos. O conselheiro Gerson

67

solicita vinculação da aprovação de recursos para a manutenção dos parques aos

68

repasses dos valores arrecadados com o ICMS Ecológico para o Fundo Municipal do

69

Ambiente. O conselheiro Renan Cleber esclarece que os R$ 90.000.000,00 (noventa

70

milhões) solicitados junto ao Governo Federal são para a recuperação de estradas e

71

pontes rurais. 4.3) Encaminhamentos da Câmara Técnica de Biodiversidade: O

72

coordenador da Câmara Técnica, Renan Campos, informa que a Câmara esteve reunida

73

para aprimorar os projetos que propõem pagamentos de serviços ambientais, elaborar

74

uma legislação municipal a respeito do assunto e, referente ao Programa Municipal da

75

Mata Atlântica, informa que existe R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para realização de

76

diagnóstico em áreas urbana e rural que visa contribuir na viabilização e obtenção de

77

recursos para recuperação dessas áreas. O conselheiro Gustavo Góes relata que foi

78

contatado por uma servidora da Câmara de Vereadores, pedindo esclarecimentos sobre

79

o parecer enviado àquele órgão. A senhora Presidente informa que verificou e constatou

80

que o erro mencionado pela servidora não existe, mas que iria rever a redação do

81

parecer. 4.4) Encaminhamentos da Câmara Técnica de Educação Ambiental: A

82

coordenadora Patrícia inicia sua fala relatando sobre reunião realizada por esta Câmara,

83

em seguida passou a palavra ao membro Gustavo Marconi, que convidou a todos para

84

comparecer ao evento “Expo Ambiental” a ser realizado no dia 11/06, às 10h00, na Praça
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85

Floriano Peixoto, e destaca que entre as prioridades da referida Câmara Técnica, está a

86

elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental, a agenda unificada da rede,

87

entre outras demandas, comunicando que no dia 07/06 haverá reunião desta Câmara.

88

4.5) Organização de atividades para o Dia da Ecologia (05/06): Devido ao curto prazo

89

de tempo para organização, o assunto não foi debatido. O conselheiro Luís Fernando

90

Egídio comunica que no dia 04/06, das 08h00 às 17h00, haverá palestras ambientais

91

promovidas pelo SINDITTEMA no Londrina Norte Shopping. 4.6) Distribuição de

92

projetos de ofícios recebidos: Foi encaminhado ofício referente ao orçamento do

93

Fundo Municipal de Meio Ambiente foi repassado à Câmara Técnica em questão. Projeto

94

de Lei 172/2015, referente a uso de área de praças localizadas no Jardim Nova

95

Esperança, para construção de nova unidade escolar, encaminhada para a Câmara

96

Técnica de Biodiversidade. 4.7) Criação do projeto de fiscalização dos corpos

97

hídricos: A senhora Presidente Margareth solicita que se crie um programa de análise

98

de água para fiscalização os corpos hídricos a ser custeado com recursos do Fundo

99

Municipal do Meio Ambiente. A conselheira suplente Nayla Libos, informa que a princípio

100

irá coordenar a Câmara Técnica de Recursos Hídricos, e comenta que anteriormente

101

fora feito um estudo denominado “Estudo da qualidade da água”, que previa a revisão a

102

cada seis meses. 4.8) Aprovação e liberação de pedido para esclarecimento do

103

Executivo em relação às verbas dos projetos: Foi aprovado por unanimidade o envio

104

de ofícios solicitando as informações em relação ao repasse do ICMS ecológico e os

105

encaminhamentos do Proverde. 4.9) Projeto de Educação Ambiental para os bairros

106

carentes: O assunto não foi discutido devido ao escasso tempo restante de reunião. 5.

107

Informes Gerais: O conselheiro Rodrigo Zacarias relata que participou de palestra

108

referente a resíduos de construção civil onde fora informado que a implantação dessa

109

política só alcança sucesso quando o município garante a compra de parte dos resíduos

110

triturados. O conselheiro Mauro comenta que está elaborando um projeto de

111

rastreamento de caçamba, informando que irá realizar estudo do custo da remoção de

112

resíduos dos pontos clandestinos e dos PEVs do município de Londrina. A conselheira
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113

Roberta propõe que seja resgatado ofício anteriormente encaminhado à CMTU, o qual

114

solicitava a quantidade de caçambas locadas no município e, em seguida, realizar um

115

cruzamento das informações com as empresas de transportes e de recepção de

116

resíduos. O conselheiro Júlio Cesar relata que, no que se refere na situação dos resíduos

117

da construção civil, a tendência é o uso de equipamento móvel. O conselheiro Rodrigo

118

Zacarias informa que há grande dificuldade em segregar os resíduos da construção civil

119

na fonte, nos casos que se refere aos geradores de baixo volume. A conselheira Maria

120

José comenta que no município de São Carlos os resíduos após triturados tem sido

121

usado na construção de bancos públicos, blocos para calçamento e outros utensilio

122

usado no município. O conselheiro Mauro questiona o que ocorreu com a usina de

123

trituração de resíduos localizada na chácara São Miguel. Em resposta ao conselheiro

124

Mauro, José Paulo relata que houve uma ação dos moradores para fechamento desta

125

usina. A senhora Presidente complementa que o espaço da antiga usina hoje está sendo

126

ocupado coma casa de passagem pelos índios. Gustavo Góes sugere que a Executiva

127

faça um levantamento das faltas dos conselheiros, para que assim se valorize a presença

128

daqueles que não faltam. A senhora Presidente se compromete a elaborar o

129

levantamento até a próxima reunião. O conselheiro Marcos Pedracci, salienta que de

130

fato há a necessidade de realização do levantamento proposto. A senhora Presidente

131

comunica que os representantes da Câmara de Vereadores se afastaram do Conselho

132

devido à legislação eleitoral, e que até o momento não foi designado susbstituto. Não

133

havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi declarada encerrada às 21h00

134

min., sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue assinada por

135

mim, Gerson Galdino, secretário designado, e pela Sra. Presidente, Margareth de

136

Almeida Pongelupe.
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