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

1

Aos vinte e cinco dias mês de julho de 2016, às 18h50min., em segunda convocação,

2

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

3

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

4

Ordem do dia: 1.1 Leitura; 1.2 Justificativa de Ausência: Aprovada a inclusão na

5

Pauta de reunião a solicitação do conselheiro Gustavo Góes, referente à Lei de plantio

6

das concessionárias de veículos. 2. Aprovação de Atas: 2.1) Ata da 6ª Reunião de

7

2016: A ata em que questão foi aprovada por unanimidade. 3. Prestação de Contas:

8

Esclarecido aos presentes que os Ofícios enviados e recebidos foram encaminhados

9

junto à convocação e, não havendo manifestações, foi dado sequência aos demais

10

assuntos da reunião. O conselheiro Luís Egídio faz um questionamento à Presidente

11

Margareth referente às faltas dos demais membros, sendo então esclarecido que ainda

12

é necessário comunicar àqueles que possuem faltas e abrir prazos previstos no

13

Regimento para que os mesmos possam apresentar defesa. A conselheira Roberta acha

14

válido que se oficie as entidades para manifestação. 4. Assuntos da Pauta: 4.1)

15

Discussão sobre TACs para obras urgentes: A Presidente comenta sobre a

16

necessidade de que seja realizado Termo de Compromisso Ambiental no que se refere

17

às multas, por ser uma forma mais ágil do que a Licitação. O conselheiro Mauro, da

18

CMTU, fala das dificuldades financeiras do final de mandato e relata que está

19

trabalhando em um projeto para a captação de gás da central de tratamento de resíduos,

20

que há uma empresa disposta a colocar um equipamento experimental para coleta de

21

dados, e assim possibilitar a elaboração de processo licitatório. 4.2) Aprovação de

22

parecer de recursos: Colocado para apreciação da Plenária, relatórios referentes aos

23

Processos: SIP 32832/2015 – R2 Chopperia Ltda ME, trata do reexame de parecer da

24

Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA, que se manifestou favorável ao

25

cancelamento do auto constante do processo citado. Aprovado por unanimidade; SIP

26

90039/2014 – Trostdorf Batista & Cia Ltda ME, apreciação de relatório referente à

27

manutenção de multa aplicada por não cumprimento de notificação da Secretaria

28

referente a plantio de árvores em reposição a árvore removida mediante Termo de
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29

Compromisso Ambiental, no valor de R$100,00 (cem reais). Aprovado por unanimidade;

30

SIP 79535/2011 – Edson Dias Martins, trata de reexame do cancelamento do auto de

31

infração. Aprovado por unanimidade; SIP 12677/2015 – Synbiosis Laboratório de

32

Medicamentos Ltda, analisado pela Plenária o parecer ambiental que propõe a redução

33

da multa em cinquenta por cento e adoção de medidas por parte empresa com objetivo

34

de conter novos vazamentos. Aprovado com abstenção dos conselheiros Luís Egídio,

35

Fernando, Bruno e José Albino; SIP 44387/2012 – Montosa Construtora Ltda, aprovada

36

a manutenção da multa de acordo com parecer da SEMA, com abstenção dos

37

conselheiros Wagner Kreling, Luís Egídio e Fernando; SIP 121848/2014 – J P M Lopes

38

& Cia Ltda, trata do reexame de parecer da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA,

39

que se manifestou favorável ao cancelamento do auto constante do processo citado; SIP

40

101175/2013 – SANEPAR, aprovado o parecer manifestando manutenção da multa,

41

porém com revisão do valor aplicado em um percentual de cinquenta com por cento do

42

valor original e de concordância da Comissão o acolhimento da conversão da multa em

43

melhoria da qualidade ambiental, e que a autuada apresente um projeto de prevenção e

44

contenção de extravasamento de esgoto ou qualquer outro efluente líquido dos PEVs

45

gerenciados pela empresa. 4.3) Relatório PROVERDE: A conselheira Roberta faz um

46

relato dos valores liberados para o PROVERDE e informa que não teve tempo hábil para

47

regulamentar a lei, e quando foi aberto o edital, foi dado conhecimento aos órgãos

48

municipais, e quando da assinatura dos contratos, quatro proponentes foram impedidos

49

de prosseguir com os projetos aprovados com alegação de que não haveria aceitação

50

da prestação de contas pelo Tribunal de Contas Estadual, por existirem no grupo

51

servidores públicos estaduais. Roberta ainda relata que os recursos já foram liberados

52

pelo Conselho, e nesse sentido está trabalhando para a abertura de um novo edital, e

53

propõe que as Câmaras Técnicas montem uma planilha em conjunto com os órgãos

54

municipais, apontando as necessidades ou áreas para destinação dos recursos, não se

55

esquecendo de vincular as demandas às propostas aprovadas na VIII Conferência

56

Municipal do Meio Ambiente. O conselheiro Gustavo Góes propõe que além dos recursos
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57

que restaram do edital em questão, sejam ampliados os valores para o próximo. A

58

conselheira Maria José relata que as Câmaras Técnicas devem apontas as linhas de

59

atuação de formam geral. 4.4) Relatório da reunião com o Prefeito: A Presidente

60

informa que o senhor Prefeito de comprometeu a cumprir o previsto em legislação e

61

destinar os recursos do ICMS Ecológico para o orçamento do Fundo Municipal do Meio

62

Ambiente. Informa também que o Secretário de Planejamento tem uma visão equivocada

63

da distribuição desses recursos, e relata que está pedindo apoio junto à Câmara

64

Municipal de Londrina para garanti-los. Referente à falta de participação do CONSEMMA

65

no que se refere ao contrato da SANEPAR, Margareth informa que o senhor Geirinhas

66

afirmou que esteve no CONSEMMA para apresentar as propostas. No entanto, ninguém

67

se lembra da reunião. A conselheira Roberta diz que a única apresentação do senhor

68

Geirinhas ao CONSEMMA foi a respeito do Projeto Lixo Zero na OAB. Margareth propõe

69

que o CONSEMMA envie ofício à Prefeitura Municipal de Londrina solicitando

70

explicações sobre o ICMS Ecológico e o contrato da SANEPAR. A conselheira Patrícia

71

propõe que os recursos do ICMS Ecológico sejam aplicados nas unidades de

72

conservação. O conselheiro Gustavo Góes destaca que o Prefeito e o Secretário de

73

Planejamento não cumpriram um acordo verbal realizado em meados de 2013, e diz que

74

não confia que agora seja cumprida a lei. A conselheira Roberta esclarece que as

75

reivindicações do CONSEMMA são para que os recursos sejam aplicados nas políticas

76

ambientais. O conselheiro Rodrigo Zacarias afirma que o CONSEMMA não deve custear

77

despesas do município. O conselheiro José Paulo pede que o CONSEMMA demonstre

78

a sua força e que a SEMA é um exemplo de descaso e sugere que isso seja relatado a

79

órgãos superiores. A Presidente Margareth, em resposta, diz que a única forma de

80

pressão são os ofícios e o relato da situação ambiental à imprensa. 4.5) Relatório

81

referente à reunião na Câmara Municipal sobre erosão no Jardim Santa Rita: A

82

Presidente diz ter acompanhado as reuniões e se propôs a viabilizar junto ao

83

CONSEMMA a liberação de recursos para a recuperação desse local. Solicitou apoio ao

84

representante do SINDUSCON, no sentido de encaminhar profissional para avaliação do
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85

local. O conselheiro Bruno pergunta se a galeria pluvial já foi desviada, sendo informado

86

que não. O conselheiro Ângelo relata que o problema persiste há mais de dez anos, e

87

pede a participação de todos nas tratativas desse assunto. 4.6) Lei de plantio de

88

árvores pelas concessionárias: Gustavo Góes compartilha com a Plenária que a ONG

89

MAE e uma concessionária já efetuaram o plantio de mais de vinte mil árvores,

90

demonstrando que a aplicação da lei é viável, e solicita a aprovação de envio de ofício à

91

Secretaria Municipal do Ambiente perguntando se já houve a definição de locais de

92

plantio. Ainda, pergunta a um representante da SEMA se há a possibilidade de

93

fornecimento de mudas para plantio em bloco nos bairros, sendo orientado a procurar a

94

Diretoria Operacional para viabilizar o plantio solicitado. Rodrigo Zacarias relata que

95

deve haver muitas árvores no viveiro, pois existem demandas de equipamentos como

96

GPS, máquina fotográfica, quando da aprovação dos EIVs. 5. Informes Gerais: A

97

conselheira Patrícia informa que no dia doze de agosto, haverá uma reunião da Rede de

98

Educação Ambiental, e as inscrições podem ser feitas no AVA. Sobre o plantio de mudas

99

no Vista Bela, a conselheira diz que está trabalhando junto com os servidores da SEMA.

100

Maria José faz um breve relato sobre a reunião na Câmara Municipal de Londrina, da

101

Comissão de Fiscalização, que tratou dos custos de tratamento de chorume da central

102

de tratamento de resíduos, e cobrou o cumprimento das metas de compostagem de

103

resíduo orgânico prevista no contrato de recolhimento de resíduo domiciliar. O

104

conselheiro Gustavo Góes solicita envio de ofício à SEMA, reiterando a implantação do

105

Conselho Gestão dos Parques Municipais. O observador Gustavo Marconi convida os

106

presentes a participarem do Abraço do Lago Igapó II, que acontecerá no dia dezoito de

107

setembro, às 19h, e informa que na página do Londrina Pazeando há mais informações

108

sobre o assunto. A conselheira Patrícia fala sobre os projetos de lei referente às antenas,

109

informando que participou na elaboração de parecer emitido pela UEL, e aponta a

110

necessidade de manifestação de um profissional da área de Física. O conselheiro

111

Rodrigo Zacarias informa que o projeto se refere apenas à ajustes na legislação para

112

tornar a lei mais aplicável. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi
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113

declarada encerrada às 21h20 min., sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada

114

de acordo, segue assinada por mim, Gerson Galdino, secretário designado, e pela Sra.

115

Presidente, Margareth de Almeida Pongelupe.
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