CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEMMA
BIÊNIO 2016-2017

1

Aos vinte e oito dias mês de março de 2016, às 19h32min., em segunda convocação,

2

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

3

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

4

CONSEMMA, Margareth de Almeida Pongelupe, iniciou a reunião tratando dos

5

assuntos inseridos na pauta desta, com a aprovação das Atas da 1ª e 2ª Reuniões

6

Ordinárias de 2016 e 9ª Reunião Ordinária de 2015, sendo a 1ª e a 9ª aprovadas sem

7

alterações, sendo a 2ª aprovada com as alterações propostas pelos Conselheiros. Em

8

seguida, passou a se fazer a leitura dos Ofícios recebidos, referente à alteração de

9

representantes titulares da Secretaria Municipal de Educação, Associação Comercial

10

de Londrina e do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, que passam a ser,

11

respectivamente, Carla Fernanda Paiva Cordeiro, Marcus Vinicius Gimenes e Rodrigo

12

Zacaria. Desta forma, passa a ser suplente da Secretaria Municipal de Educação, a

13

conselheira Cassia Talita Terciotti Moretti. Após, houve a contribuição do Conselheiro

14

Gustavo Góes afirmando que os representantes do Poder Público não precisarem ser

15

aprovados pela Plenária. A conselheira Maria José questiona se a ACIL e SINDUSCON

16

fazem parte da Executiva do Conselho, sendo esclarecido que as mesmas não fazem

17

parte da atual composição e, com a abstenção das conselheiras Neusa e Roberta e

18

com um voto contrário da Conselheira Maria José, foi aprovada a substituição dos

19

membros das entidades citadas. A Conselheira Maria José solicita justificativa do seu

20

voto, colocando que vê com estranheza que conselheiros recém eleitos em

21

Conferência, já na segunda reunião do Conselho, solicitem o seu afastamento. Em

22

seguida, passou a ser feita a leitura dos Ofícios Expedidos. A conselheira Neusa pediu

23

esclarecimentos em relação aos recursos solicitados para a manutenção do Parque

24

Daisaku Ikeda, sendo informada que os assuntos ainda serão discutidos pelas

25

Câmaras Técnicas responsáveis para posterior aprovação da Plenária, que no

26

momento se encontra fazendo o acolhimento e o encaminhamento do processo em
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27

questão. A conselheira Maria José solicita que, tendo em vista que a questão envolver

28

a recuperação do Parque, bem como situações que podem demandar processos

29

licitatórios e uso de recursos públicos, que a solicitação liberação dos recursos seja

30

analisada conjuntamente pelas Câmaras Técnicas de Biodiversidade, Jurídica e do

31

Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em seguida, foi exposto aos conselheiros para

32

avaliação e aprovação da continuidade do fornecimento de coffee-break para as

33

reuniões posteriores do CONSEMMA, havendo três possíveis combinações do mesmo,

34

sendo eles, por unidade, nos valores de R$6,39, R$7,93 e R$15,74. Após avaliação, foi

35

aprovado por unanimidade o cardápio no valor de R$7,93, onde suas especificações

36

constam na Ata de Registro de Preço SMGP-19/2006. Com relação à aprovação do

37

Projeto de Lei nº 136/2015, a senhora Presidente Margareth propôs a criação de uma

38

comissão temporária para se manifestação acerca do assunto. A conselheira Roberta

39

afirma que não há necessidade da criação desta comissão, haja visto que as Câmaras

40

Técnicas já estão se formando, e que as mesmas poderão tratar do projeto em

41

questão. A conselheira Neusa propôs a inversão da pauta, sugerindo que se passe a

42

discutir a composição das Câmaras Técnicas. O conselheiro Gustavo Góes propôs que

43

se passasse a apresentar os resultados obtidos pelas Câmaras Técnicas no biênio

44

2014-2015, sendo este definido como próximo assunto. No entanto, a observadora

45

Maria Zanatta solicitou a palavra que fora concedida pela senhora Presidente

46

Margareth, perguntando quais foram os encaminhamentos dados referentes à denúncia

47

da senhora Claudina, a observadora também destacou que esteve em uma Audiência

48

Pública na Câmara de Vereadores onde foi discutida a autorização para elaboração de

49

contrato entre a SANEPAR e o município, informando ainda que solicitou que, antes da

50

elaboração de contrato, a SANEPAR quite os débitos ambientais junto ao município, a

51

manutenção da destinação dos 2% para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e a

52

clausura de obrigatoriedade de desassoreamento do lago previsto no Código
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53

Ambiental. A conselheira também destacou a importância da participação dos membros

54

do CONSEMMA nas audiências públicas referentes a esses assuntos, com a finalidade

55

de manter as conquistas ambientais prevista na legislação pertinente. A conselheira

56

Roberta afirma que solicitou junto ao IAPAR a possibilidade de realização de análise

57

laboratorial das plantas da senhora Claudina como colaboração pois não há

58

obrigatoriedade, e que até o presente momento não obteve resposta. A senhora

59

Presidente Margareth afirma que se deve solicitar tais análises também junto a UEL,

60

UTFPR e EMBRAPA. Em seguida, foi dada a palavra à conselheira Maria José para

61

fazer apresentação dos trabalhos realizados pela Câmara Técnica da Agenda 21 no

62

biênio 2014-2015, destacando a realização da palestra Construções Sustentáveis, que

63

contou com mais de 400 inscritos, visita e ações de limpeza na Mata Ângelo Cretã e

64

reunião descentralizada do CONSEMMA no distrito de Paiquerê; em relação ao

65

trabalhos da Câmara Técnica de Educação Ambiental, destacou a realização do evento

66

Café, Prosa e Educação Ambiental e a parceria com a ONG MAE para trabalho em

67

escola municipal, referente à extinção da anta, maior mamífero terrestre da América do

68

Sul, bem como o encaminhamento ao executivo da proposta da Política Municipal de

69

Educação Ambiental; em relação à Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, realizou-se

70

visita em cooperativa de catadores de materiais recicláveis, visita e ação de limpeza na

71

Mata Ângelo Cretã em conjunto com as Câmaras Técnicas já citadas, visita ao aterro

72

do Limoeiro e ao PEV da Nova Conquista, visita técnica no em área de descarte do

73

Jardim Primavera e do Pool de Combustíveis, participação de entrevista a RPC

74

referente à série “Jogo Onde?” que trata do descarte de resíduos perigosos, reuniões

75

com o Executivo sobre o fechamento da SEMA e outros temas como Lixo Zero, EIV e

76

outorga onerosa, zoneamento, participação de Audiência Pública sobre plano de

77

saneamento, PROVERDE, Ecometrópole, dentre outras atividades. Destacou ainda o

78

empenho conjunto da CT de Resíduos, no sentido da liberação de recursos para a
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79

aquisição do triturador de galhos para a SEMA, além de recursos para melhoria dos

80

PEVs do Jardim Nova Conquista e Vista Bela, bem como implantação do PEV do

81

Jardim Primavera, na ordem de 180 mil reais. Com relação à Câmara Técnica do

82

FMMA e Jurídica, a conselheira Neusa enalteceu que é uma grande responsabilidade

83

participar pois, nestas Câmaras, serão feitas análises de última instância de recursos

84

de multa, fazendo um apelo para que os demais membros que participarem das duas

85

Câmaras Técnicas, tenham real comprometimento nos trabalhos a serem realizados,

86

dizendo que há pouca colaboração no comparecimento dos integrantes quando

87

convocados a participarem das reuniões, prejudicando os devidos encaminhamentos

88

dos processos. Com relação à Câmara de Biodiversidade, o conselheiro Gustavo Góes

89

destacou que foram emitidos diversos pareceres ambientais e de projetos de lei, além

90

de recursos de multas. Informou ainda que tentou, na última gestão, ser mais

91

propositivo, dando ênfase em dois projetos aprovados no CONSEMMA, sendo eles o

92

Plano Municipal da Mata Atlântica e o pagamento por serviços ambientais, e que atuou

93

em projetos junto da Promotoria de Meio Ambiente e na viabilização da implantação

94

dos conselhos gestores dos parques municipais, do uso e ocupação do solo, da defesa

95

da preservação da Mata dos Godoy e da ampliação da zona de amortecimento do

96

parque Daisaku Ikeda, que possui área de baixo aproveitamento, sendo que mesmo

97

assim há um projeto aprovado que prevê a construção imobiliária nesta área. A

98

conselheira Roberta informa que existe um projeto da COHAB para empreendimentos

99

do programa “Minha Casa, Minha Vida” para esta área, que foi completamente alagada

100

pelas intensas chuvas de janeiro/2016, que foi apontada como área de risco pelo

101

CONSEMMA e que até o presente momento o Conselho não recebeu a resposta da

102

COHAB que foi enviada para diversos órgãos da administração municipal e ainda está

103

em pauta. O conselheiro Gustavo Góes informou ainda que encaminhou ofício ao DER

104

solicitando a instalação de redutores de velocidade na rodovia que corta a Mata dos
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105

Godoy, encaminhou ofício à SEMA (CONSEMMA 49/2015 04/02/2015) solicitando a

106

implantação do Conselho Gestor dos Parques e que até o momento estão aguardando

107

ação da Secretaria, afirmou ainda que atuou também junto a aprovação do plano de

108

arborização, plantio das concessionárias e Plano de Saneamento Ambiental e Plano

109

Municipal da Mata Atlântica. Em seguida, houve o convite aos conselheiros a

110

comporem as Câmaras Técnicas que está em elaboração. Não havendo mais assuntos

111

a serem tratados, a reunião foi declarada encerrada às 21h45 min., sendo lavrada a

112

presente ata que, se lida e achada de acordo, segue assinada por mim, Gerson

113

Galdino, secretário designado, e pela Sra. Presidente, Margareth de Almeida

114

Pongelupe.
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