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

1

Aos 29 dias do mês de agosto de 2016, se reuniram no Centro de Educação Ambiental,

2

localizado no interior do Parque Arthur Thomas, os conselheiros e demais pessoas

3

constantes da lista de presença em anexo. A presidente Margareth A. Pongelupe abriu

4

a reunião às 17h17, seguida pela conselheira Roberta Queiroz que relatou aos

5

presente que está faltando comunicação entre a atual Executiva e os coordenadores

6

das Câmaras Técnicas, lamentando que o CONSEMMA não tenha sido convidado para

7

participar da audiência pública que aconteceu no dia 26/08, na qual a mesma estava

8

presente e não pode falar pelo Conselho por falta de delegação da presidências, porém

9

afirmando que se pronunciou como cidadã, destacando a participação e a fala na

10

audiência da Secretária Municipal do Ambiente, senhora Liane A. Lima. A presidente

11

Margareth propôs que o CONSEMMA organize o seu plano de fiscalização com base

12

nas propostas aprovadas na última Conferência Municipal do Ambiente. A conselheira

13

Roberta complementou que nesta existe a previsão da criação de uma ferramenta

14

digital para facilitar a comunicação entre a população e os órgãos públicos. Com

15

relação ao repasse dos recursos do ICMS Ecológico, a conselheira Roberta Queiroz

16

comentou que defendeu na audiência pública do orçamento o repasse financeiro para

17

viabilizar a implantação do licenciamento ambiental. A presidente Margareth destacou a

18

necessidade de solicitar, ao Ministério Público, a cobrança do repasse destes recursos.

19

A conselheira Roberta Queiroz reafirmou a importância desta solicitação, pois o

20

orçamento da Secretaria Municipal do Ambiente possui apenas 6% para uso em

21

políticas públicas, e os demais 94% estão comprometidos com o pagamento de

22

pessoal. O conselheiro Gustavo Góes relembrou o acordo realizado com a Secretaria

23

de Planejamento, que não foi cumprido até o momento, e sugere ao CONSEMMA

24

solicitar o envio de relatórios para análise deste. O conselheiro Gerson Galdino

25

comunicou aos presentes que o pedido de informação solicitado pelo conselheiro

26

Gustavo já fora feito pelo Ministério Público, sendo detalhado mês a mês nos últimos

27

quatro anos. Pedido aprovado por unanimidade pela plenária. A senhora Presidente

28

propôs que o CONSEMMA solicite a todos os candidatos a prefeito do município de
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29

Londrina quais são suas propostas com referência à política de meio ambiente e o

30

repasse financeiro dos recursos do ICMS Ecológico. Após a contribuição dos presentes

31

sobre o assunto, foi aprovado por unanimidade o envio de correspondência aos

32

candidatos e em um segundo momento, se necessário, o envio de cada proposta com

33

maior detalhamento. Em seguida, a Presidente Margareth deliberou com a plenária o

34

pedido de afastamento do conselheiro José Paulo, que irá se afastar no período

35

eleitoral, sendo, portanto, aprovado pela maioria, com voto contrário da conselheira

36

Roberta Queiroz, que entende que o conselheiro deveria ser substituído. Com relação

37

à indicação de conselheiros para compor a comissão do PROVERDE, foram

38

aprovados, por unanimidade, os nomes da conselheira Roberta Queiroz e do

39

Conselheiro Ângelo Barreiros. A senhora Presidente Margareth Pongelupe solicitou a

40

colaboração da comissão executiva anterior, para que sejam encontrados alguns

41

processos administrativos de recursos de multa que não estão em poder da comissão

42

jurídica do CONSEMMA, e que precisam ser analisados por estarem próximos da

43

prescrição. A Conselheira Roberta Queiroz relatou que teve a mesma dificuldade com a

44

executiva anterior, somente tendo acesso há pouco tempo a processos que estavam

45

em poder dos senhores Gilmar e Juliano, Presidente e Secretário, respectivamente, do

46

CONSEMMA, no biênio de 2013/2014, relatando que o antigo conselheiro João

47

Danziger também pode possuir algum processo sob sua guarda, e afirmou que alguns

48

foram encontrados em gavetas nas dependências da Secretaria. A Presidente, por sua

49

vez, sugeriu mudanças na forma de aprovação, mas, como existe uma cláusula no

50

Regimento que exige que todos os processos sejam aprovados pela plenária, a

51

proposta foi retirada. Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara técnica de

52

biodiversidade, com o n°. 3134/2013 - Olimpio Antonio da Silva, relativo a supressão de

53

vegetação a área rural, aprovado por unanimidade. Foram avaliados os seguintes

54

pareceres: Parecer Ambiental oriundo da Câmara Técnica de biodiversidade, com o n°.

55

14.110/2012 – IPPUL, relativo a supressão de vegetação a área urbana, aprovado o

56

parecer por unanimidade; encaminhado ao coordenador da câmara técnica de
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57

biodiversidade o ofício 321/16 oriunda da Secretaria Municipal do Ambiente, relativo a

58

dados sobre poda de flamboyant no jardim Maringá: Avaliação de Parecer Ambiental

59

oriunda da câmara jurídica, com o n°. 89.463/2013 – Sanderson Imóveis Ltda., relativo

60

a realização de aterro sem movimentação de solo, aprovado por unanimidade;

61

Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°. 62.509/2013 –

62

DMX Negócios Imobiliários Ltda., relativo ao carreamento de terra para via pública:

63

aprovado por unanimidade; Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara

64

jurídica, com o n°. 16.039/2015 – Londrimassa Concreto e Materiais para Construção,

65

relativo ao carreamento de resíduos de construção civil para via pública: aprovado por

66

unanimidade; Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°.

67

42.052/2014 – Fabio Silva Ortega, relativo ao a falta de atendimento de notificação que

68

solicitava adequação em caixa de lama e oleio de lava rápido, aprovado por

69

unanimidade; Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°.

70

85.290/2013 – Bruno Pedalino, relativo a falta de atendimento de notificação que

71

solicitava alvará de licença para perfuração de poço artesiano, aprovado por

72

unanimidade; Avaliação de Parecer Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°.

73

42.317/2013 – Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o Salvador, relativo ao cancelamento

74

de auto de infração de templo religioso, aprovado por unanimidade; Avaliação de

75

Parecer Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°. 13.376/2015 – Rodinato

76

Indústria e Comércio de Ferragens Ltda., relativo ao cancelamento de auto emitido por

77

equívoco do setor de resíduos, aprovado por unanimidade; Avaliação de Parecer

78

Ambiental oriunda da câmara jurídica, com o n°. 655/2015 – Condomínio Residencial

79

San Pablo III, relativo a auto emitido por queima de resíduos a céu aberto, aprovado

80

por unanimidade. Por solicitação da conselheira Roberta Queiroz, foi aprovado por

81

unanimidade o envio de solicitação à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei

82

referente a templos religiosos. Por fim, foi aprovada a convocação de reunião

83

extraordinária para tratar de deliberação de recursos financeiros do Fundo Municipal do

84

Meio Ambiente, no dia 12/09/2016 às 17h00, no Centro de Educação Ambiental,
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85

localizado no parque Arthur Thomas. Informe Gerais: a conselheira Patrícia relatou

86

sobre os trabalhos da Câmara Técnica de Educação Ambiental, informando que irá

87

enviar ao CONSEMMA a solicitação de recursos para ser aplicados em três projetos, e

88

convidou a todos os presentes a participarem do abraço do lago igapó II que se dará no

89

dia 18/09 às 9h00. Dando sequência, foi passada a palavra para a nova representante

90

da Companhia Municipal de Trânsito de Londrina - CMTU, Eliene Moraes, a qual se

91

apresentou aos demais membros. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a

92

reunião foi declarada encerrada às 19h30min., sendo lavrada a presente ata que, se

93

lida e achada de acordo, segue assinada por mim, Gerson Galdino, secretário

94

designado, e pela senhora Presidente, Margareth de Almeida Pongelupe.

Página 4 de 4
Rua da Natureza, 155 – Telefone: (43) 3372-4750 – Londrina - Pr

