CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
1

Aos trinta dias do mês de julho de 2018, às dezesseis horas e quinze

2

minutosreuniram-se nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental, na

3

Rua da Natureza 155, os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo e

4

os demais presentes como ouvintes. No momento da abertura da reuniãohouve

5

Justificativa de Ausência de Cleber Gustavo Góes.Foi aberta a reunião pelo

6

Presidente Charles,que agradeceu a presença de todos. Charles pergunta se

7

alguém tem alguma sugestão ou opinião a respeito dos ofícios enviados. Comentou

8

sobre o ofício enviado ao conselheiro Henrique Luck, e questionou se houve algum

9

posicionamento a respeito. Esclareceu que o oficio foi enviado apenas porque por

10

telefone e por e-mail não se conseguiu retorno necessário. Margareth sugeriu, que

11

por ser uma resposta que não requer de fato uma posição, poderia ser mandado um

12

e-mail a todos pedindo informações sobre a legislação solicitada pelo Ofício 09/2018

13

da Câmara Municipal de Londrina e assim todos aqueles que tiverem algo a

14

contribuir encaminharia ao CONSEMMA. Comentou sobre os ofícios enviados a

15

respeito dos conselheiros faltosos. O conselheiro Gerson expos que a SINDUSCON

16

também teve o conselheiro com 3 faltas completadas, e em relação ao conselheiro

17

Júlio, mesmo sabendo que ele está afastado, foi questionado a hipótese de oficiarele

18

sobre essa situação.Margareth comenta de acordo com o artigo 11 do regimento,

19

onde estão elencadas as hipóteses de perda do mandato do conselheiro, não tem

20

nada dizendo que o suplente abonaria a falta do titular, logo o titular estaria com

21

falta, sendo este seu entendimento. Charles comentou que o conselheiro Rafael

22

mandou um e-mail alegando ter interesse em atuar como titular se possível.

23

Margareth comenta que nas gestões passadas, o titular nunca vinha, mas o suplente

24

estava sempre presente abonando sua falta, então ficava uma situação em que o

25

titular não vinha, mas também não abria mão da titularidade e isso desestimulava

26

muitos suplentes que estavam mais empenhados. Dando continuidade, Charles

27

comenta que foram enviados três ofícios ao Secretario Gilmar em relação a

28

prestação de contas. Margareth propôs que fosse aprovado o envio de um oficio ao
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29

Prefeito, avisando que o dinheiro que veio do ICMS Ecológico, seja utilizado nas

30

causas do Meio Ambiente, em projetos da área ambiental, sendo que esse dinheiro

31

gira em torno de 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil) que estão em outra

32

conta, e que então seja usado deste valor e não do dinheiro atual do ICMS

33

Ecológico. Margareth destaca a importância de não abrir mão desse valor de

34

R$3.700.000,00, pois é de extrema relevância para colaboração aos projetos

35

ambientais. Foi questionado se não é o caso de solicitar que esse dinheiro volte ao

36

Fundo. O conselheiro Gerson explica que o atual prefeito realizou depósito referente

37

a esse recurso do ano de 2017/2018. Sendo colocado em votação todos

38

concordaram com a realização do Ofício ao Prefeito sobre o uso do dinheiro do

39

Fundo Municipal do Ambiente e, conforme solicitado anteriormente pelo Secretário

40

do Ambiente, ficou mantidos as liberações deste Conselho, não sendo necessário o

41

inicio e o fim do processo licitatório ocorra no mesmo exercício. Diante do exposto

42

este Conselho ratifica as deliberações de recursos aprovados anteriormente

43

principalmente as descriminadas na ata da 1º Reunião Extraordinária de abril de

44

2017. A conselheira Margareth levantou um questionamento a respeito de uma área

45

utilizada como ponto de entrega voluntaria do Jardim Vista Bela é uma área

46

destinada para praça, e o Presidente Charles comentou que deverá ser estudado

47

melhor essa situação propondo encaminhar para a Câmara Técnica de Resíduos, e

48

que devem buscar uma solução os conselheiros em conjunto. A conselheira Solange

49

reforça que dia 18 de agosto se realizará a pré-conferencia para o Plano Diretor e

50

comenta ser muito importante que as pessoas participem. O Secretário Gilmar pede

51

a palavra ao Presidente Charles e passa a explicar a respeito das investigações do

52

GAECO em relação a Secretaria, expondo que o foi tudo fiscalizado, sendo

53

apreendido ao todo quatorze processos, sendo que o fiscal que está sob

54

investigação foi afastado por uma medida cautelar de 90 dias, ficando impedido de

55

frequentar prédios públicos e a própria SEMA. O Secretário acredita que seja um

56

caso isolado e se compromete a repassar todas as informações que vier a surgir no
Página 2 de 5
Rua da Natureza, 155 – Telefone: (43) 3372-4766 ou (43) 3372-4775 – Londrina – PR
consemma@londrina.pr.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
57

desdobramento desse processo. Comenta que pediu para a gerência de fiscalização

58

tomarem novas medidas, dando mais transparência ao processo de fiscalização.

59

Gilmar ainda informou que conseguiu a permissão de uso dois drones provenientes

60

da Policia Federal e expõe que se o CONSEMMA quiser acompanhar a SEMA em

61

alguma vistoria estão todos convidados, além de achar muito importante a presença

62

do CONSEMMA. Em tempo, Gilmar já adianta um projeto da Educação Ambiental a

63

respeito de eliminar o uso de copos descartáveis na SEMA, deixando apenas para

64

uso dos visitantes, convidando a todos a também aderir ao projeto. Após a fala do

65

Gilmar o Presidente Charles coloca a aprovação da Ata em votação, sendo ela

66

aprovada por todos.Em seguida abriu um espaço para as Câmaras Técnicas fazer

67

sua apresentação. Gustavo Marconi da Câmara Técnica ODS, explana que ainda

68

precisa ser feito uns direcionamentos finais, falou também sobre a Câmara Técnica

69

de Educação Ambiental que tem se reunido, expondo que está planejando, sendo a

70

continuação do CAFEA; informando a pretensão de trazer as instituições que foram

71

aprovadas no PROVERDE para uma mesa redonda;comenta que agora em

72

setembro estarão trazendo a Coordenadora da REIA Paraná, que são as Redes de

73

Educação Ambiental, para fazer uma discussão aberta acerca da Rede, também

74

está acompanhando o processo da proposta da política de educação ambiental

75

municipal. Informou também que Londrina foi escolhida para sediar o EPEA em

76

2019. Sobre o Projeto da Sala Verde, Gustavo explica que abriu um projeto a

77

respeito em que três instituições apresentaram seus projetos e foram aprovadas,

78

sendo o GEAMA, Grupo de Escoteiros e a SEMA Municipal, contudo a atual gestão

79

da Secretaria Municipal do Ambiente não aceitou a proposta da Sala Verde. Antônio

80

questiona se na visão de Gustavo a Sala Verde é um projeto importante e Gustavo

81

Marconi, expõe que acha que o que está acontecendo é um retrocesso, pois acha o

82

Projeto Sala Verde de grande importância, uma vez que a Educação Ambiental não

83

é valorizada como devia, e o projeto traria benefícios nesse sentido. Solange expõe

84

que entende que deveria ser dado a SEMA o direito de explicar porque abriu mão do
Página 3 de 5
Rua da Natureza, 155 – Telefone: (43) 3372-4766 ou (43) 3372-4775 – Londrina – PR
consemma@londrina.pr.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
85

Projeto Sala Verde. Desta forma, o conselheiro Valmor, propõe que seja feito um

86

oficio a SEMA, pedindo explicações sobre o Projeto Sala Verde. O conselheiro

87

Ayoub passou a fazer uma explanação sobre as prestações de conta. Explicou que

88

no exercício corrente na fonte 51, que é do ICMS Ecológico, tem-se um saldo de

89

R$391,000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), na fonte de recursos livres, tem-

90

se um saldo acumulado de R$3.700,000,00 (três milhões e setecentos mil reais) e

91

na fonte 079, que é o dinheiro arrecadado com multas, tem-se um saldo de R$

92

1.812,000,00 (um milhão oitocentos e doze mil reais), o que tem de diferente hoje é

93

a cobrança de que esse dinheiro seja destinado a contas específicas para impedir a

94

que a Prefeitura coloque tudo em um mesmo lugar e ao fim do ano esse dinheiro

95

desapareça como acontecia, pois hoje tem-se um saldo acumulado por volta de

96

R$6.000,000,00 (seis milhões) é possível que em anos anteriores tivesse um saldo

97

alto também que acabou indo para o caixa da prefeitura. Então hoje o que tem de

98

novo é a condição de fiscalizar essa situação, pois foi aberto uma conta especifica

99

para saldo do ICMS Ecológico. Por fim Ayoub explicou que junto com a prestação de

100

contas, veio todos os empenhos realizados também.Em relação a conselheira

101

Margareth questionou que deveria ser lançado outro edital do PROVERDE em 2018,

102

para que o dinheiro do fundo pudesse ser bem aproveitado ao PROVERDE. A

103

conselheira Solange informou, bem como o conselheiro Gerson e a conselheira Yara

104

ratificou que no entendimento da SEMA é preciso fechar os processos do

105

PROVERDE que está em curso e desta forma abrir um edital somente em 2019, ou

106

seja, o comitê está dependente de decisão da SEMA. O conselheiro Gerson

107

informou que para o próximo PROVERDE foi liberado o valor de R$600,000,00

108

(seiscentos mil reais). A conselheira Margareth expõe que tudo deve ser muito bem

109

analisado, para que inclusive esse valor possa ser até aumentado. Sobre os

110

estagiários Margareth comenta que atualmente está sendo pago três estagiários

111

com o dinheiro do Fundo, porém somente uma estagiaria atua em relação ao

112

CONSEMMA. Deste modo, Charles delibera sobre a contratação de um novo
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estagiário tendo em vista que a atual estagiaria do CONSEMMA termina seu estágio

114

em novembro, sendo aprovado a deliberação pela contratação de um novo

115

estagiário, podendo ser o novo estagiário do curso de Administração, Direito ou

116

Engenharia Ambiental. Foi deliberado logo em seguida um data show para o

117

CONSEMMA, com equipamentos para ficarem fixados no Centro de Educação

118

Ambiental.Ao final passou-se a deliberar sobre as análises de multas, assim tem-se

119

que a respeito dos pareceres realizados pela Câmara Técnica de Assuntos

120

Jurídicos, sendo que os Processos Sip:57.261/2015, 57.274/2015, 138.882/2014,

121

30.473/2016, 119.667/2015, 95.950/2015, 67.755/2015, 93.676/205, 94.404/2015,

122

17.897/2015, 87.865/2015, 64.653/2015, 73.428/2015, 47.455/2015, 129.202/2015,

123

77.327/2015, 66.571/2015, 89.285/2015, 95.999/2015, 47.462/2015, 117.174/2015,

124

35.414/2015,

125

91.617/2015por se tratarem de multas menores de R$10.000,00 (dez mil reais) o

126

Conselheiro Gerson apenas explanou o que foi realizado, informando os valores que

127

foram mantidos um a um e os Processos Sip:12.486/2016, 95.980/2015,

128

95.973/2015informando que foram cancelados, sendo que tudo isso foi realizado de

129

acordo com o entendimento da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos.Não havendo

130

mais assuntos a tratar a reunião encerrou às dezoito horas e trinta minutos, sendo

131

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

132

Nayara C. Pires, estagiária do CONSEMMA, designada, pelo Sr. Presidente Charles

133

Santos.

65.308/2015,

91.861/2015,

103.514/2015,

130.221/2015,
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