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

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Carlos Abudi.Foi aberta a reunião pelo Presidente

6

Charles,que agradeceu a presença de todos. Primeiramente Charles expos o projeto

7

em que o SOS esta encabeçando na causa animal, informando que se ninguém

8

fosse contra o assunto seria incluído na pauta, sendo que ninguém foi contrário, o

9

assunto foi incluído. Charles explicou que não houve ofícios recebidos, porém foram

10

expedidos alguns ofícios em relação a assuntos deliberados na última reunião,

11

sendo a solicitação de reunião com o prefeito, solicitação ao GAECO dos processos

12

apreendidos na operação Vastum realizada na SEMA, informações a respeito do

13

Projeto Sala Verde e a solicitação de orçamento da Secretaria de Obras a respeito

14

da reforma da SEMA, sendo que estes ofícios expedidos não foram respondidos

15

ainda. Com relação a Ata, a aprovação ficou pendente de revisão a pedido do

16

conselheiro Gustavo Góes, tendo sua aprovação adiada para a próxima reunião.

17

Após o conselheiro Gerson passou a explicar acerca dos pareceres elaborados

18

sobre as análises de multas, assim tem-se que a respeito dos pareceres realizados

19

pela

20

Sip:12.486/2016,

21

56.814/2015, 137.330/2014, 26.979/2016, 65.935/2015, 109.794/2015, 64.751/2015,

22

35.487/2016, 4.300/2016, por se tratarem de multas menores de R$10.000,00 (dez

23

mil reais) o Conselheiro Gerson apenas explanou o que foi realizado, informando os

24

valores que foram mantidos um a um em relação aos Processos Sip:14.396/2016,

25

122.536/2015, 23.745/2016, 46.367/2016 informou que foram cancelados, sendo

26

que tudo isso foi realizado de acordo com o entendimento da Câmara Técnica de

27

Assuntos Jurídicos. A conselheira Yara fez um questionamento acerca dos valores

28

em relação a aplicação da multa referente aos PGRS, na sua opinião os valores são

Câmara

Técnica

de

Assuntos

1.473/2016,

Jurídicos,

18.628/2016,

sendo

que

21.856/2016,

os

Processos

126.309/2015,
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29

baixos em relação ao descumprimento que está ocorrendo. Logo depois foi

30

explanado acerca de processos que foram encontrados e estão prescritos, sendo

31

eles: 44918/2006, 44697/2006, 45449/2006, 44473/2006, 43024/2006, 42974/2006,

32

42777/2006, 42706/2006, 42087/2006, 43724/2006, 38194/2009, sendo assim os

33

processos deverão ser arquivados, colocado em regime de votação, todos foram

34

favoráveis ao arquivamento. Por fim foi exposto o processo 74502/2012 da

35

CONFEPAR, uma vez que a empresa elaborou uma defesa buscando elevar a

36

autuação para a instancia do CONAMA, contudo entende-se que uma vez decidido

37

pelo CONSEMMA não cabe mais recurso ao CONSEMMA, por esta razão o

38

Conselho entendeu que o processo deverá ser remetido novamente à Secretaria

39

para tomar as devidas providencias. Foi discutido também sobre o processo XXXX,

40

que diz respeito a uma construção com invasão de área de preservação, sendo que

41

foi interposto um novo recurso alegando haver fatos novos, contudo o entendimento

42

para esse caso é semelhante, desta forma manteve o mesmo entendimento de que

43

não é mais cabível recurso ao CONSEMMA devolvendo o processo à Secretaria

44

para tomar as devidas providencias. Ainda, foi relatado a respeito dos processos

45

cujas multas possuem valores iguais ou superiores ao valor de R$10.000,00 (dez mil

46

reais).Deste modo foi colocado o processo do posto JB Rodrigues Junior e

47

Companhia Ltda em votação da plenária para verificar se a multa seria mantida, uma

48

vez que ele não cumpriu com o TAC, em que deveria fazer diversos reparos no

49

posto, foi aprovada a manutenção da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

50

inclusive foi sugerido o envio de um ofício a SEMA solicitando nova fiscalização para

51

verificar se o posto está em acordo com o que já lhe foi solicitado. Em relação a obra

52

da PR445, o conselheiro Gustavo Góes explicou que foi realizada uma reunião em

53

que foi acordado que o Consorcio apresentara no prazo de 15 dias o diagnóstico de

54

animais atropelados neste trecho da obra, sendo que o diagnóstico é algo prévio,

55

não se trata de monitoramento, outro ponto acordado foi que no prazo de 60 dias o

56

Consorcio apresentaria o diagnostico total e por último como medidas imediatas nos
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trechos que já iniciaram as intervenções o Consorcio comprometeu-se a colocar

58

sinalização, placas educativas, cercas guias e outras medidas que se fizerem

59

necessárias para amenizar o impacto da obra no local. Gustavo informou que antes

60

da próxima reunião que ficou para o começo de outubro o IAP irá avaliar o plano de

61

trabalho bem como o relatório. Fez ainda uma observação importante, que em

62

relação aos 15 dias para ser entregue o diagnóstico, foi dado esse prazo por conta

63

de a empresa já estar avançando na obra. Foi sugerido o envio de um ofício ao

64

Ministério Público para que frise bem o acordo em não avançar na obra conforme

65

prometido, deixando claro que o impedimento é para o avanço de qualquer obra.

66

Colocado em regime de votação, todos foram favoráveis. O conselheiro Gustavo

67

Góes comentou ainda sobre sua visita a Curitiba que fez com o Presente Charles,

68

relatado sobre o lançamento de um projeto da ANAMA- Associações dos Órgãos

69

Ambientais e Municipais de Meio Ambiente, que seria uma forma de apoiar os

70

Conselhos por meio dos Planos Municipais da Mata Atlântica. Gustavo relembrou

71

que o Plano Municipal da Mata Atlântica foi aprovado pelo Conselho a pelo menos

72

uns 4 anos e não ocorrido muito avanço. O Presidente Charles comentou que a

73

cidade de Maringá já tem o plano desde 2012, e que estaríamos atrasados, portanto,

74

é muito importante que todos se mobilizem. Encerrados os assuntos da pauta, foi

75

aberto um espaço para aqueles que desejassem prestar informações ao Conselho,

76

sendo que a conselheira Nina, passou a explanar sobre o projeto do SOS Animal

77

que consiste em um pedido de auxílio financeiro junto ao Ministério Público, pois

78

como Ong tem percebido grandes problemas em relação a saúde do animal,

79

informou que há um número pequeno de voluntários que trabalham na causa e

80

desta forma o recurso também tem sido pouco.

81

necessário mais ou menos a faixa de R$200.000,00 mil reais para compra de

82

remédios entre outras coisas necessárias, desta forma expos que conta com a ajuda

83

do Conselho, com uma atenção especial para esse assunto tão delicado e para

84

conseguir o auxílio necessário. Gabriela expôs a preocupação com o Plano Diretor,

Informou que imagina ser
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por ser uma discussão muito importante, convidando os conselheiros a participarem

86

das próximas discussões, pontuou que sua preocupação é em relação à uma das

87

medidas aprovadas, a respeito da permissão de carroceiros por mais 10 anos em

88

Londrina, é preocupante não só pelos maus tratos, mas também pelas questões de

89

segurança no transito, mobilidade, e gostaria de saber se há possibilidade do

90

CONSEMMA se manifestar a respeito do assunto. A conselheira Solange explicou,

91

que se trata ainda de propostas, por isso é muito importante que as pessoas

92

participem. O conselheiro Ayoub comentou que dentre o assunto dos carroceiros,

93

existem outros assuntos muito importantes como a questão indígena. A conselheira

94

Solange sugere que seja feito uma reuniãoextraordinária do CONSEMMA para

95

analisarem e discutirem sobre os tópicos importantes em relação ao Plano Diretor,

96

desta forma os conselheiros em comum acordo marcaram a Reunião Extraordinária

97

para o dia de 10 de setembro de 2018 as 16h no Centro de Educação Ambiental.

98

Em seguida conselheiro Henrique Luck passou a fazer algumas explanações,

99

convidou os membros das Câmara Técnica de Recursos Hidricos para uma reunião

100

com intuito de responder ao Ofício recebido da Câmara Municipal de Londrina,

101

principalmente no que se refere à inundações em Londrina, o conselheiro Henrique

102

também realizou uma denúncia de invasão de fundo de vale próximo à Travessa

103

João Nicolau, informou também que já realizou diversos plantios de arvores nativas

104

no bairro Tóquio, reestruturando todo esse bairro, informou também que esta

105

encontrando muita formiga saúva neste bairro, e sua preocupação é que elas

106

destruam às novas arvores plantadas. Por fim convidou a todos para participarem da

107

Conferencia do Conselho Municipal de Cidades, que ocorrerá no dia 01 de setembro

108

no auditório da Unicesumar. Mario Luís Trevelim, informou aos conselheiros sobre

109

seu projeto Limpa Londrina, pedindo a ajuda para a divulgação do projeto,

110

informando que este projeto possui um site: londrinalimpa.com.br e do aplicativo

111

para android e IOS, e que dia 14 de setembro aconteceria o evento referente ao

112

projeto saindo do lago Igapó. Gustavo Marconi, informou que dia 20 de setembro a
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113

Câmara Técnica irá fazer um evento com a palestrante Irene professora da

114

Unioeste, que é coordenadora da Rede de Educação Ambiental no Paraná para uma

115

discussão sobre a rede de educação ambiental, convidou a todos conselheiros para

116

participarem. Informou que dia 23 de setembro ocorrerá o decimo abraço no lago. E

117

ainda comunicou que os escoteiros estão preparando um evento para o dia 22 de

118

setembro para fazerem o lançamento da Sala Verde, o evento ocorrerá no Jardim

119

Botânico. Não havendo mais assuntos a tratar a reunião encerrou às dezoito horas e

120

trinta minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue

121

assinada por mim, Nayara C. Pires, estagiária do CONSEMMA, designada, pelo Sr.

122

Presidente Charles Santos.
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