CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016
1Aos

vinte e cinco dias mês de janeiro de 2016, às 19h30min., em segunda concocção,

2reuniram

na sede do CEA/SEMA/Londrina à Rua da Natureza, nº 155, os Conselheiros

3constantes

na lista de presença em anexo. A seguir, a senhora Presidente do

4CONSEMMA,

Roberta Silveira Queiroz, iniciou a reunião pela leitura da pauta e

5esclarecendo

que tratava-se da última reunião da Gestão 2014-2015, devendo a

6próxima

reunião ser conduzida pela próxima gestão, que toma posse no dia 01 de

7fevereiro.
8Câmara
9de

A Sra. Presidente solicitou a inclusão de pauta para tratar do parecer da

Técnica de Biodiversidade, que deverá Ser respondido a pedido da Secretaria

Governo. 1. Ordem do dia:

10discussão

1.1 Aprovação de Atas: Foram colocadas em

as atas das reuniões ordinárias realizadas no dia 28/09/2015, 29/11/2015 e

1114/12/2015

e das reuniões extraordinárias realizadas em 25/09/2015, 28/09/2015 e

1207/12/2015.

Todas foram aprovadas por unanimidade. 2. Prestação de Contas: 2.1)

13Ofícios

Recebidos: 2.1.1) Ofício 288-2015-CMDCA –

14representante
15Expedidos:

Solicita a indicação de um

para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 2.2) Ofícios

2.2.1) Ofício 85/2015 - Parecer do PL 103/2015: Encaminha parecer

16conjunto

da CT de Biodiversidade e CT de Assuntos Jurídicos sobre o PL 103/2015. O

17parecer

foi de que não há objeção em relação a aprovação do PL, desde que

18obedecidas
19ferderal;
20a

as normas ambientais vigentes, tanto no ambito municpal, estadual, quanto

oficial com o número 000/202.2.2) Ofício 86/2016 - Solicita Coffee-break para

reunião ordinária do CONSEMMA do mês de janeiro de 216. A Senhora Presidente

21esclarece
22próxima
23trata

que o Coffee-break para as próximas reuniões deverá ser solicitada pea

gestão; 2.2.3) Complementaçao pela CT de Biodiversidae sobre o PL que

do perímetro urbano (Zoneamento-Mata dos Godoy): A Sra. Presidente

24esclareceu
25que

a Câmara Técnica não é contra a tramitação do projeto de lei. Colocado em

26discussão,
27para

que o Executivo quer um parecer complementar, no sentido de esclarecer

foi aprovado por unanimidade o encaminhamento à CT de Biodiversidade

análise e parecer. 3. Assuntos da Pauta: 3.1) PROVERDE: A Sra. Presidente

28esclareceu
29estando

que o primeiro Edital do PROVERDE foi publicadono final do ano passado,

em fase de análise de projetos. Salientou que é ncessário que haja uma
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30reguamentação
31discutido

pela próxima gestão. 3.2) Encaminhamentos da Próxima Gestão: A Sra.

32Presidente
33eleição
34que

para a publicação de novos editais, porem, este assunto deverá ser

esclareceu que seria necessário agendar uma reunião extraordinária para

da nova Comissão Executiva e composição das Câmaras Técnicas, lembrando

todos os conselheiros devem participar de, pelo menos, uma Câmara Técnica. Na

35sequência,
36reunião

39para

22/02/20016

para o processo eeitoral, já que a

ordinária ocorrerá no dia 29/02/2016. Lembrou ainda que as chapas devem ser

37compostas
38acerca

sugeriu-se a data de

por 06 (seis) membros titulares, além do Presidente. Após discussões

das datas, foi decidido que a eleição ocorrerá no dia 22 de fevereiro e o prazo

inscrições de chpas será até o dia 18 de fevereiro, devendo as mesmas serem

40protocoizadas

na SEMA até às 18 horas. A seguir,

discutiu-se a composição da

41Comissão

Eeitoral, sendo sugerido que fosse composta por membros que não

42comporão

a próxima gestão, sendo aprvada a Comissão composta pelos Conselheiros

43Francesca

Amaral, Gustavo Marconi, Juliano Dalto e Sidnei Bertho, sendo escarecido

44que

a referida comissão será responsável por verificar a regularidade das candidaturas,

45devendo
46aptas
47Sra.

se reunir antes da realização da eleição para a homologação das chapas

a concorrer a eleição. 3.3) Apresentação dos novos Conselheiros: A seguir, a

Presidente abriu espaço para a apresentação dos antigos e novos Conselheiros,

48eleitos

na última Conferência.

492014/2015
50das

A seguir, a Sra. Presidente apresentou um relatório de prestação de contas

ações realizadas pelo CONSEMMA, durane o biênio 2014-2015: RECURSOS DO

51FUNDO

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA: Transferência dos recursos

52provenientes
53da

3.4) Prestação de Contas CONSEMMA – Biênio

do ICMS Ecológico para o FMMA: anteriormente destinas ao caixa geral

prefeitura, foi transferido de forma parcelada, atingindo o repasse de 100% em

542016;

Aquisição de equipamentos para o Centro de Educação Ambiental – CEA: coffe-

55break

para reuniões, data-show, tela de projeção, notebook para utilização do

56CONSEMMA

e SEMA; Material Gráfico: pastas, certificados e material para Educação

57Ambiental,

aém da inclusão do CONSEMMA no contrato de impressão da SEMA

58(máquina,

tonner e manutenção terceirizadas); Aquisição de veículos para o Setor de
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59Fiscalização

da SEMA, com a aquisição de dois Onix-Chevrolet, através de recurso

60disponibilizado
61PMMA

em 2013 e adquirido em 2015; Plano Municipal da Mata Atlântica –

(CT Biodiversidade): instrumento previsto em Lei desde 2006, com a liberação

62de

recursos para elaboração do diagnóstico, porém houve desinteresse dos Gestores

63em

tramitar o projeto, especialmente diante do conflito do Parque Estadual Mata dos

64Godoy;

Contratação de estagiário para auxílio nos trabalhos do CONSEMMA e

65atendimento
66melhorias
67Giordano

da SEMA; Liberação de cerca de 180 mil reais para a CMTU, destinado à

e instalação de PEV’s –

Nova Conquista e Vista Bela (melhoria), José

e Primavera (instalação), com condicionantes de prestação de contas, não

68tranferência

dos resíduos para o CTR, adequanda reutilização dos resíduos e

69agregados,

evitando a saturação da vala de deposição e promvendo a política de

70reutilização;

Aquisição de triturador de galhos para agilidade e eficiência do transporte

71de

resíduos de podas e erradicação de árvores até a CTR. FISCALIZAÇÃO: Lavagem

72de

betoneiras em canteiros de obra (Gleba, PR-445, etc.); Produtos contendo ácido

73para

lavagem de pátios e calçadas drenados por galerias pluviais – Resolução

74CONSEMMA;
75Centro

Poluição Sonora / Perturbação do Sossego: Obras da Gleba Palhano;

de Zoonoses – fiscalização de pet shops e casas agropecuárias (exposição de

76animais

acima do tempo permitido); Guarda Municipal para fiscalização ambiental

77(perturbação
78outros).

do sossego / poluição sonora, descarte irregular de resíduos, entre

POLÍTICO ADMINISTRATIVO – SEMA: Solicitação de contratação de

79servidores

– reestruturação da SEMA X ARSELON (esvaziamento das atribuições de

80secretarias

– ausência de poder de polícia ambiental para fiscalização e imposição de
– transferência das vagas para a FEL – Fundação de Esportes de

81penalidades)
82Londrina;

participação nas Audiências Públicas de Plano Plurianual – PPA, Lei

83Orçamentária
84investimento
85próprios

Anual – LOA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, solicitando maior

na SEMA, especialmente diante da possibilidade de geração de recursos

pela fiscalização e licenciamento; Secretário Cleuber Moraes Brito –

86regulamentação
87definir

de procedimentos e imposição de sanções administrativas – para

parâmetros e procedimentos assegurando isonomia aos administrados, evitando
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88discrepâncias
89conduta;

nos processos administrativos e multas muito divergentes para a mesma

Marco Zero: doação da área ao município X responsabilidade pela

90manutenção

do local; Bosque Marechal Cândido Rondon: abertura da via X

91revitalização

da área com informações educativas ambientais (espécies do local,

92nativas),

aproveitando a proximidade da Concha Acústica e Secretaria de Cultura para

93promoção

do espaço (feiras ao ar livre, apresentações culturais, etc.), favorecendo a

94ocupação

social do espaço e colaborando na manutenção do local; Transferência do

95licenciamento
96potencial

de geração de recursos próprios;

97Municipais
98e

ambiental para o município – necessário investimento na SEMA e
Criação do Conselho dos Parques

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) – para promoção

melhor utilização dos espaços, sugerindo a possibilidade de o CONSEMMA
essa atribuição (movimentação de recursos – problemática das chuvas

99representar
100intensas
101Ikeda);
102nas

que causou severos danos aos Parques Municipais Arthur Thomas e Daisaku

Empreendimentos “Minha Casa, Minha Vida” Fazenda Bonora e Fazenda Nova

proximidades do Parque Daisaku Ikeda – problemática das chuvas intensas que

103destruíram
104Naves

– Monumento à Bíblia e Parque Linear do Ribeirão Cambé / Lago Igapó –

105sugestão
106área,

o parque, área de risco para ocupação; Duplicação da Avenida Souza

de adequação do projeto para contemplar a relevância ambiental e social da

bastante utilizada para lazer; Fiscalização Ambiental pela Guarda Municipal –

107legalizado

e regulamentado, mas sem efetividade operacional; Superpostes; Centro de

108Zoonoses

– fiscalização de pet shops e casas agropecuárias; Decreto de

109Regulamentação
110Industrial

do Ribeirão Jacutinga (manancial de abastecimento de Ibiporã) atendendo a

111determinação
112Impacto
113do

do Código Ambiental (raio 2.000 metros da nascente); EIV – Estudo de

de Vizinhança: instrumento do Estatuto da Cidade para adequada distribuição

ônus e bônus dos empreendimentos (medidas mitigadoras e compensatórias) -

114participação
115da

do Plano Diretor de arborização Urbana; Adequação do Polo

efetiva nas audiência públicas com apontamentos das ilegalidade (Decreto

Linha de Corte – ilegalidade dos empreendimentos aprovados sob a égide do

116decreto);

participação na adequação do Projeto de Lei e integrando a Comissão de
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das propostas resultantes da Audiência Pública realizada pela Câmara – CML ;

117análise

118Desassoreamento

do Lago Igapó ; Participação das discussões junto ao Executivo

aOutorga Onerosa; Extinção da SEMA – Criação da Secretaria de

119sobre

120Desenvolvimento

Econômico Sustentável – perda da configuração de órgão do

– Sistema Nacional de Meio Ambiente (poder de polícia ambiental);

121SISNAMA

122Participação

da assintaura do Termo de Cooperação entre Município, Cooperativas de

123Recicladores

e ABIPET, ABIPEQ; Plano de Saneamento X Renovação Contrato da

– repasse de faturamento – Fundo; Plano de Mobilidade Urbana; Plantio de

124SANEPAR
125árvores

pelas Concessionárias – Regulamentação do Plano Diretor de Arborização

126Urbana;

PROVERDE – regulamentação da Lei – projetos ambientais. CÂMARA

127TÉCNICA

DE BIODIVERSIDADE: Plano Municipal da Mata Atlântica: elaboração do

128Projeto

e Termo de Referência. CÂMARA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Limpeza da Mata

129Ângelo

Cretã; Palestra: “Construções Sustentáveis: desenvolvimento de projetos a

130partir

da utilização de materiais recicláveis”; Visitas técnicas a diversas áreas de

131descarte

irregular de resíduos, discussão com o Poder Público e liberação de Recursos

132destinado

a construção e melhoria de PEVs. CÂMARA TECNICA DE EDUCAÇÃO

133AMBIENTAL:
134atores

estratégicos para reconstituição da Rede de Educação Ambiental, conforme

135resultados

do EPEA – Encontro Paranaense de Educação Ambiental ocorrido em

136Guarapuava
137de

I e II CAFEA’s – Café, Prosa e Educação Ambiental – evento voltado a

(2015) com participação de membros do CONSEMMA, SEMA e Secretaria

Educação; Elaboração da Minuta da Política Municipal de Educação Ambiental.

138EVENTOS:

Limpeza da Mata Ângelo Cretã (Zona Norte) – ação conjunta

139CONSEMMA,

SEMA, CRAS Norte B, CMTU, Secretaria de Educação,SINDITEMA,

140Esolas

da região, Igrejas Católicas e Evangéicas, etc.; Organização e realização da

141Palestra
142de

“Construções Sustentáveis: desenvolvimento de projetos à partir da utilização

materiais recicláveis” , ministrada pela arquiteta Andressa Málaga, colaboradora do

143arquiteto

Michael Reynolds, do Earthship, que contou com a presença de mais de 400

144participantes;
145Sustentável

Orgaização e realizaçao do Fórum " Estratégias para o Desenvolvimento

de Londrina e Regiao"; Reunião Descentralizada do CONSEMMA –
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no Distrito de Paiquerê; CAFEA – Café Prosa e Educação Ambiental;

146ralizada

147Participação

das comemorações do Dia do Rio – Programa “Fonte Viva” de

148recuperação

de nascentes – Córrego Rubi e Lindóia; Discussão sobfe “Resíduos da

149Saúde”

– Associação Médica de Londrina: identificação de resíduos contaminantes

150(materiais
151Arthur

Thomas – devastado pela chuva em 2014 – Daissaku Ikeda – voltado aos

152gestores
153de

de biópsia em cooperativa de recicladores); Café da Manhã no Parque

(CML, Secretarias, etc.); Visita Técnica à estação de captação e tratamento

água e estação de tratamento de esgoto da SANEPAR; Visita Técnica à
CoopeRegião. CONFLITOS: Arco Norte – aeroporto de cargas no entorno

154Cooperativa
155do

Parque Estadual Mata dos Godoy; Ação Civil Pública da Mata dos Godoy –
Urbano / Uso e Ocupação do Solo; Plano Diretor – uso e ocupação do

156Planejamento
157solo,

planejamento urbano, zoneamento ambiental, Plano Municipal da Mata Atlântica –

158PMMA

como instrumento de mitigação, adaptação e prevenção das mudanças

159climáticas;
160Visita

à região do projeto Arco Leste, com a possível implementação de vias e

161rotatórias
162junto

Projetos do Vereador Gaúcho Tamarrado em face dos Fundos de Vale;

em áeas particulares preservas e com a presença de nascentes – verificar

ao IPUL a alteração da alocação da via. GESTÃO: Revisão do Regimento Interno;

163Procedimento

– PROVERDE; ICMS Eco: tentativa de vinculação dos recursos para

164Ambientais
165aplicação

para utilização dos recursos do FMMA em benefício de Projetos

nas fontes geradoras (manancial hídrico de abastecimento e unidades de

166conservação);
167resultados

Plano de Ação / Trabalho das Câmaras Técnicas para atendimento dos

da Conferência – deliberar a continuidade do planejamento; Reuniões

168Descentralizadas:

resultado

da

Conferência

–

aproximação

da

comunidade;

169Participação

dos servidores da SEMA nas Câmaras Técnicas do CONSEMMA,

170promovendo

a integração na definição das prioridades e desenvolvimento da políticas

171conjuntas;

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais (SANEPAR – faturamento X

172ARSELON);

Melhoria da estrutura do CONSEMMA dada sua importância para o

173desenvolvimento
174Conselho

político ambiental; Sbstituição de representação do CONSEMMA no

de Transparência; Comitê da Dengue, Lixo Zero, EIV-CML; Integração de
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175Secretarias

para desenvolvimento de ações, especialmente com utilização conjunta do

176orçamento

(saúde, educação, cultura...); Descontingenciamento de R$ 230.000,00 do

177orçamento

da SEMA, evitando a utilização dos recursos do FMMA para custeio da

178Secretaria

– Vereadora Elza Correia . Não havendo mais assuntos a serem tratados, a

179reunião
180lida

foi declarada encerrada às 21h30 min., sendo lavrada a presente ata que, se

e achada de acordo, segue assinada por mim, Maria José Sartor, secretária

181designada,

e pela Sra. Presidente, Roberta Silveira Queiroz.

182
183
184
185
186
187

Página 7 de 7
Rua da Narureza, 155 – Telefone: (43) 3372-4750 – Londrina - Pr

