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

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, às 17h30min., em primeira

2

convocação, reuniram nas dependências do Centro de Educação Ambiental, na Rua

3

da Natureza, n°. 155, os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo. 1)

4

Ordem do dia: 1.1) Leitura; 1.2) Justificativas de Ausências. A conselheira

5

Roberta ressaltou a necessidade de participação dos membros deste CONSEMMA

6

no fórum dos conselhos. A Presidente Margareth argumentou que o fórum dos

7

conselhos deveria ser instituído por lei. A conselheira Roberta expressou acreditar

8

que isso pode ser tornar uma burocracia desnecessária. A Presidente Margareth

9

relatou que o objetivo deste fórum é dar apoio aos conselhos menos aparelhados. A

10

conselheira Dra. Solange informou acreditar que não há necessidade de lei desde

11

que os conselhos mais fortes ajudem os menos aparelhados. A Presidente

12

Margareth convidou a todos os presentes a participar da reunião do fórum dos

13

conselhos que se realizaria no auditório da Sincoval às 17:30 no dia 27/09/2016. 2)

14

Prestação de Contas: 2.1) Ofícios Recebidos: não houve. 2.2) Ofícios

15

Expedidos: 2.2.1) Ofício 040-2016 – Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias

16

para o exercício financeiro de 2017, ao Ministério Público; 2.2.2) Ofício 041-2016 –

17

Propostas para a Política do meio ambiente de Londrina, aos candidatos ao cargo

18

de Prefeito do Município de Londrina (Flávia Romagnoli, Sandra Graça, André

19

Trindade, Valter Orsi, Paulo Silva, Odarlone, Luciano Odebrecht e Marcelo Belinati);

20

2.2.3) Ofício 042-2016 – Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício

21

financeiro de 2017, à Câmara de Vereadores; 2.2.4) Ofício 043-2016 – Indicação de

22

conselheiro, ao Conselho do Parque Estadual da Mata dos Godoy; 2.2.5) Ofício

23

044-2016 – Projeto de Lei n. 040/2016, à Câmara de Vereadores. 3) Assuntos da

24

Pauta: 3.1) Aprovação de Ata da 8ª Reunião Ordinária: Aprovado por

25

unanimidade a ata da 8° reunião ordinária realizada em 29/08/2016. 3.2) Aprovação

26

da Ata da 2ª Reunião Extraordinária: Aprovado por unanimidade a ata da 2°

27

reunião extraordinária realizada em 12/09/2016. 3.3) Relato das reuniões e

28

audiências públicas: Gustavo Marconi, membro da câmara técnica de educação

29

ambiental, relatou os eventos Abraço no Lago II e o CAFEA, ambos ocorridos no dia
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18/09/2016. Informou que o CAFEA teve início com a participação de

31

aproximadamente quarenta pessoas, número esse, segundo Gustavo, a se

32

lamentar, pois representa a queda no número de participantes nesse evento.

33

Gustavo relatou ainda que, neste dia (26/09/2016), visitou o Colégio Estadual

34

Professora Adélia Dionísio Barbosa com a Gerente de Educação Ambiental da

35

Secretaria Municipal do Ambiente e informou que, posteriormente, fará outra reunião

36

com os professores para convidá-los a participar deste projeto visando também a

37

preservação ambiental da região do bairro Vista Bela. Gustavo finalizou sua fala

38

informando que no dia 05/11/2016 acontecerá o último evento CAFEA deste ano de

39

2016 no bairro Vista Bela, e que desta vez o evento incluirá as atividades de plantio

40

de mudas de árvores com a participação das escolas, da Igreja e da comunidade.

41

3.4) Aprovação da proposta orçamentária do FMMA com recursos do ICMS

42

ecológico: A conselheira Dra. Solange apresentou à plenária a sua suplente Joyce

43

e, em seguida, informou que, após receber o ofício do CONSEMMA referente aos

44

repasse do ICMS ecológico, remeteu ao gabinete do prefeito uma cópia da

45

recomendação administrativa do Ministério Público, assinada em 2014, que trata

46

deste assunto, e informou que está cobrando o uso dos recursos no período

47

anterior. Com a relação aos Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s que

48

estabelecem aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), a Dra.

49

Solange comentou que têm atendido às cooperativas e acredita que a deliberação

50

dos recursos do FMMA deve ser desburocratizada ou dinamizada. O conselheiro

51

Marcos Pedraci se dirigiu à Dra. Solange dizendo que no Município de Cambé já

52

começou a cobrança da conservação do solo e relatou que há um Decreto de 1993

53

que determina a responsabilidade de conservação deste recurso natural. Outro

54

exemplo citado pelo conselheiro foi do Município de Bela Vista do Paraíso, o qual

55

não sofreu prejuízos com as chuvas ocorridas em janeiro/2016, pois manteve a

56

conservação do solo e aumentou a conservação da água. Comentou ainda que foi

57

formado um grupo de trabalho para a conservação da calha do rio e um grupo gestor

58

de recursos do Cafezal e está cobrando a ADAPAR para tenha uma postura mais
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efetiva. Marcos Pedraci relatou a necessidade e importância de trabalhar em

60

conjunto com o Conselho de Agricultura. Com relação ao orçamento apresentado, o

61

conselheiro Gustavo Goes questionou se não há risco de a SEMA utilizar os

62

recursos. Alguns conselheiros esclareceram a dúvida e o orçamento foi aprovado

63

por unanimidade. Edital do PROVERDE (incluso na pauta da reunião): a

64

conselheira Roberta Queiroz comentou que o edital atual é um retrato do edital do

65

ano anterior, mas com algumas melhorias, e que o CONSEMMA deveria se

66

preocupar com as linhas propostas para liberação de recursos e argumentou que as

67

pessoas físicas devem ser inclusas. Com relação a inclusão de proposta na área de

68

fiscalização, a comissão entende que deve ser aberto um edital específico para esse

69

fim. O conselheiro Gustavo Góes disse que estranha que a SEMA tenha sido

70

inflexível e não tenha utilizado as contribuições dos membros do CONSEMMA, mas

71

que, apesar disso, os membros do CONSEMMA podem contribuir na elaboração do

72

edital se houver mais tempo. A conselheira Maria José propôs um encaminhando de

73

questionamento ao TCE a respeito da dúvida do uso do recurso do PROVERDE por

74

servidor público. A presidente Margareth concordou em haver a necessidade dessa

75

consulta sugerida. A conselheira Roberta Queiroz propôs a criação de uma

76

comissão especial para regulamentação do PROVERDE. Comentou que já há o

77

entendimento da Procuradoria e Controladoria Geral do Município a respeito da

78

necessidade de alteração de leis municipais, tais como a 9538/2004 e 9988/2006

79

referentes à destinação de recursos à concessão de contribuições e subvenções, e

80

que dispõem acerca da contratação de servidor público. Aprovada a comissão

81

especial para regulamentação do PROVERDE. A conselheira representante da

82

Saúde relatou que 90% das hortas comerciais se utiliza algum contaminante e que

83

pede que seja utilizada a água da companhia de saneamento – SANEPAR. A

84

conselheira Neuza sugeriu o encaminhamento de avaliação do edital do

85

PROVERDE com complementação das seguintes observações dos conselheiros:

86

Item 6 – sugestão de adequação do texto ficando da seguinte forma: Item 6.1.1.

87

“Compostagem, incentivo a não geração, redução, reaproveitamento, reciclagem e
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destinação adequada de resíduos sólidos domiciliar e da construção civil”; no Item

89

6.1.2 deverá inserir projetos de educação ambiental para a proteção de animais

90

domésticos, como sugestão “... (queimadas, poluição sonora, poluição hídrica, caça

91

e apreensão de animais silvestres, proteção de animais domésticos, etc)...”. Sugere-

92

se transformar o item “b” da educação ambiental em no item autônomo 6.1.3.

93

“comunicação ambiental – projetos de sinalização ambiental (...) e promoção de

94

eventos técnico-científicos na área ambiental”. Sugere-se para o item 6.1.7

95

“agricultura comunitária e familiar”. Oportunizar a proposição por pessoas físicas (art.

96

3 da Lei 12.330/2015). Prever, no edital, o repasse escalonado dos recursos

97

conforme necessidade na execução do projeto (plano de trabalho e planilha

98

financeira). Não consta nos anexos o Plano de Trabalho. Aprovada a inclusão das

99

propostas (Bruno foi contrário). A inclusão das pessoas físicas como proponente

100

(Bruno e Gerson contrários; Neusa, Margareth e CMTU se abstiveram). Aprovada a

101

inclusão das demais sugestões do conselho antes da publicação do edital em Jornal

102

Oficial. Recursos do FMMA para custear um estagiário: foi inclusa na pauta da

103

reunião a liberação de recursos do FMMA para custear um estagiário para auxiliar

104

nas atividades e projetos desenvolvidos pela Gerência de Educação Ambiental da

105

SEMA. A liberação do recurso foi aprovada por unanimidade. 3.5) Análise de

106

recursos de multas: Parecer processo da empresa G. Baby (abstenção da Neusa).

107

3.6) Divulgação e análise de projetos das Câmaras Técnicas: não abordado. 4)

108

Informes Gerais: os conselheiros foram convidados pela Presidente Margareth a

109

participarem da prestação de contas do município na Câmara de Vereadores.

110

Aprovado envio de ofício para o IBAMA, solicitando a permanência da Conselheira

111

Neusa e recursos para comparecimento nas reuniões deste conselho. Não havendo

112

mais assuntos a serem tratados, a reunião foi declarada encerrada às 19h40min.,

113

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

114

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

115

Almeida Pongelupe.
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