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

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2018, às dezesseis horas e quinze minutos

2

reuniram nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental, na Rua da

3

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

4

presentes como ouvintes. No momento da abertura da reunião houve Justificativa de

5

Ausência Ângelo Barreiros e Wagner Kreling. Foi aberta a reunião pelo Presidente

6

Charles, que após ler as justificativas de faltas, colocou em plenária para votação se

7

seriam aceitas, não havendo ninguém contrário as justificativas foram acatadas. José

8

Gonçalves Neto, justificou que não estava recebendo os e-mails, com as

9

Convocações, por este motivo não compareceu as primeiras reuniões, depois

10

verificou-se que os e-mails estavam sendo encaminhados para o Spam, por fim

11

decidiu-se que iriam colocar suas ausências como faltas justificadas. Na sequência

12

fez a leitura dos ofícios recebidos, sendo eles o ofício 07/2018 foi encaminhado a

13

promotoria desta comarca, se trata de uma cópia de processo, o Conselheiro Gerson

14

explica que trata de um processo ligado à uma empresa situada ao final da Rua

15

Escócia, que estaria poluindo o Meio Ambiente, como este processo veio para a

16

SEMA, a Promotoria solicitou cópia para instaurar Inquérito Civil. O ofício 08/2018

17

que trata da indicação de membro para o PMGIRS (Plano Municipal de Gestão em

18

Resíduos Sólidos) em que foram indicados Mario Inácio da Silva como titular e Ruy

19

Alves de Rezende como suplente e por fim o ofício 09/2018 – Denuncia de invasão

20

de fundo de vale, feita inclusive pelo conselheiro Henrique Luck, o conselheiro Gerson

21

esclareceu que foi encaminhado a SEMA, porém não houve retorno ainda. O

22

Conselheiro Miguel Etinger aproveita para convidar a todos para participar de um

23

debate sobre resíduos que ocorrerá dia 29 de março de 2018 no CESA- UEL, estende

24

o convite também a toda Secretaria. Gabriela expõe que acha interessante que os

25

conselheiros participem das audiências do Plano Diretor, pois está sendo debatidos

26

muitos assuntos relacionados ao meio ambiente. Charles explica que ainda será

27

discutido em relação as representações do Conselho perante outros Conselhos.

28

Quanto aos ofícios recebidos, foi recebido apenas o ofício do Sinduscon em que o
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conselheiro Antônio Cambi é substituído pelo conselheiro José Gonçalves Neto. Em

30

relação a prestação de contas que seria realizada por Margareth Pongelupe

31

(Presidente Biênio 2016-2017) não será possível ser feita, uma vez que a mesma não

32

estaria presente. O conselheiro Ayoub faz uma pequena correção ao termo utilizado

33

no ofício 08/2018, sugerindo a exclusão do termo invasão. Charles então passa a

34

explanar as propostas para este biênio de 2018-2019, sendo uma delas, uma

35

discussão mais dinâmica em círculos com maiores interações dos conselheiros.

36

Charles comenta que revisou as propostas aprovadas na Conferência, explica que

37

sugeriu um item em seu novo plano de gestão, que é realizar atendimento das medias

38

sugeridas, votadas e aprovadas na Conferência, propondo a junção de unificação dos

39

temas, expõe que acredita que cada Câmara Técnica pode pensar neste assunto.

40

Outro item é a respeito de gravarem as reuniões realizadas e realizarem de forma

41

objetivas, explica que a gravação é importante para realizar a confecção da Ata com

42

maior excelência, informa que é importante um microfone também para que a

43

gravação seja audível. Foi sugerido também a apresentação de resultados de forma

44

trimestrais, em relação ao fundo, tramitação de processos e andamento de projeto

45

junto as Câmaras Técnicas por exemplo. O conselheiro Antônio Amaral esclarece que

46

isso seria uma atribuição da Câmara Executiva, porém seria impossível fazer sem a

47

ajuda de outras Câmaras, por isso a sugestão de que as Câmaras Técnicas também

48

colaborem nesse aspecto, fazendo e apresentando a cada três meses seus relatórios

49

ao Conselho. Antônio Amaral segue apresentando a sugestão que o Conselho

50

trabalhasse em concordância com a Comissão do Meio Ambiente da Câmara de

51

Vereadores, devendo oficia-los, para que fiquem cientes dessa sugestão. Charles

52

comenta que tem duas questões que foram levantadas pelo Wagner Kreling e como

53

ele não está presente, acha melhor deixar para que ele explique na próxima reunião.

54

Retornou a explanar suas propostas, citando a fomentação da fiscalização ambiental

55

por parte dos entes governamentais municipais, visando junto a educação ambiental

56

a mudança comportamental. O conselheiro Antônio explica que devida a severa
Página 2 de 6
Rua da Natureza, 155 – Telefone: (43) 3372-4750 – Londrina – Pr
consemma@londrina.pr.gov.br

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

ameaça de extinção da gestão anterior, e devido ao grande número de Secretarias

58

que estão sendo extinguidas no Brasil, algumas de forma pertinentes, outras nem

59

tanto, em 2016 Londrina esteve na eminencia de perde sua Secretaria também,

60

informa que a Secretaria Municipal do Ambiente atualmente é uma das maiores

61

demandas de protocolo, no entanto está sucateada, sem os devidos equipamentos e

62

sem espaços necessários para servidores trabalhar. O conselheiro Neto questiona se

63

os recursos de taxas e multas por exemplo não retornam à SEMA e Gerson explica

64

que apesar do recurso retornar, com os descontos realizados, o valor que retorna a

65

SEMA não é muito favorável, Antônio Amaral conclui que ajudando com o

66

fortalecimento da SEMA consequentemente fortalecerá o Conselho. O conselheiro

67

Gustavo Góes comenta que se esperava que a conselheira Margareth apresente o

68

relatório da gestão de 2016-2017, apresentando assim consequentemente o relatório

69

do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O conselheiro Gerson comenta que o ICMS

70

ecológico gira em torno de R$2.300,000,00 (dois milhões e trezentos) e comenta que

71

o ano passado houve a liberação de recursos aos parques, viveiro, entre outros, e

72

comenta ainda que alguns motivos para quais foram liberados recursos também ainda

73

não se concretizou. Foi levantando um questionamento a cerca o ICMS Ecológico

74

voltar ao caixa da prefeitura ao fim do ano e Gerson explica que até o ano passado

75

isso ocorria de fato, porém a Secretária Roberta conseguiu para que a partir deste ano

76

de 2018 o ICMS Ecológico permaneça no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Foi

77

apresentado aos conselheiros um levantamento das multas aplicadas e o valor

78

arrecadado, bem como o que foi realizado com esses valores recolhidos ao longo dos

79

anos de 2016 e 2017. Charles comenta em relação aos processos que estão parados

80

no CONSEMMA esperando analise, foi feito um levantamento que atualmente há 350

81

processos no Conselhos, comunica que deverá ser feito uma força tarefa para que

82

não ocorra a prescrição dos mesmos, sendo que o prazo fatal é de 36 meses, ou seja,

83

1095 dias. Antônio Amaral, solicita a ajuda do conselheiro Miguel Etinger, pois há uma

84

ideia de se associarem à Instituições de Ensino para colaborar na elaboração dos
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pareceres, trazendo o pessoal dos núcleos de práticas jurídicas a interagirem e

86

ajudarem a zerarem estes processos parados, salienta que a habilitação para

87

julgamento do recurso permanece com o CONSEMMA, porém seria interessante a

88

ajuda para conseguir fazer com que os processos andem de forma mais célere,

89

fazendo assim com que o tempo médio de julgamento de cada recurso não ultrapasse

90

a marca de no mínimo 30 dias. O conselheiro Carlos Abudi, comenta que poderia ser

91

feito junto ao Ministério Público uma solicitação para que as pessoas autuadas

92

fornecessem um estagiário por exemplo para ajudar nas demandas ambientais.

93

Gerson ressalta que algumas multas cobradas poderiam sem pagas com prestação

94

de serviços também. O conselheiro Miguel sinaliza que irá verificar a possibilidade da

95

UEL associar ao CONSEMMA para ajudar nesta demanda. Antônio Amaral expõe

96

então a necessidade se se eleger um representante do CONSEMMA no PROVERDE.

97

Logo após passou a enfrentar a discussão a respeito da definição do calendário e

98

local em que será realizada a reunião, acerca do calendário, o Presidente Charles

99

comenta que acredita que até novembro todas as ultimas segundas-feiras do mês

100

está dentro do que se espera, porém para dezembro sugere a data do dia 11 ou 17,

101

sendo que em regime de votação ficou decidido que a reunião em dezembro se dará

102

no dia 11. Sobre o local, a ideia é manter o CEA – Centro de Educação Ambiental

103

como o lugar fixo para realização das reuniões. Antônio expõe que há duas opções,

104

ou se realiza no CEA a partir das 16h conforme dita o regimento, ou fazer no Auditório

105

da Prefeitura, com horário após as 18h, haja vista que os horários anteriores já estão

106

ocupados. Explica que esse é o quadro que tem no momento, porém pode ser que

107

mude, Rui questiona o porquê de não realizar a Reunião na Prefeitura as 17h, Antônio

108

então explica que ano passado havia muita confusão com os horários e muitos iam a

109

prefeitura e outros para o CEA, comenta também que o neste horário o Auditório está

110

sempre ocupado. Gabriela comenta que as pessoas que se dispõe a participar do

111

Conselho, já sabem como funcionam o regimento, desta forma sabem que o horário

112

aplicado pelo regimento é as 16h. Aberta a votação ficou decidido que a reunião será
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realizada as 16 horas no CEA. Antônio sugere que as atividades das Câmaras

114

Técnicas estejam atreladas sempre ao que atribui o Regimento Interno do Conselho,

115

faz um convite para que todos leiam a respeito de suas atribuições e

116

responsabilidades. O conselheiro Gustavo Góes informa que na Câmara Técnica de

117

Biodiversidade já está ocorrendo a sugestão feita por Antônio, inclusive já foram

118

discutidos vários assuntos, dentre eles um em especial mereceu ser colocado em

119

pauta neste Conselho, Gustavo Góes passa a expor então acerca da duplicação da

120

PR445, explica que entende a importância da duplicação, porém por se tratar de um

121

corredor que liga a Mata dos Godoy ao Rio Tibagi, entende ser muito importante para

122

a biodiversidade, logo foi demonstrada grande preocupação com a licitação, inclusive

123

por parte da SEMA devido ao fluxo de animal silvestre, no entanto o IAP já licenciou

124

a obra porém não observou uma regra básica, que vem a ser Art. 3º da Resolução

125

98/2016 do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que estabelece que “Para a

126

obtenção de Licença Ambiental Simplificada de empreendimentos viários terrestres

127

deverá ser elaborado diagnóstico de atropelamentos de animais silvestres na Área

128

Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID) a ser apresentado no

129

Plano de Controle Ambiental - PCA, identificando as espécies dos diferentes grupos

130

taxonômicos e os trechos mais suscetíveis.”, Gustavo Góes relata que possui a cópia

131

do licenciamento em que pode observar esse ocorrido, desta forma informa que tentou

132

contato com o IAP porém não obteve resultados, então comenta que foi discutido na

133

Câmara Técnica e propõe que o Ministério Pública seja oficiado para tomar a devidas

134

providencias em relação a essa irregularidade. Após discussão entre os conselheiros,

135

em regime de votação ficou decidido que o IAP seria oficiado também sendo

136

encaminhado como cópia ao Ministério Público. Em matéria de informes gerais, o

137

Presidente Charles reitera o convite do conselheiro Miguel Etinger para participar das

138

reuniões sobre o procedimento de Resíduos. Informa que houve uma reunião em

139

caráter de Audiência Pública sobre “Alagamentos em Londrina”, onde o conselheiro

140

Antônio Amaral compareceu. Não havendo mais assuntos a tratar a reunião encerrou
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as dezoito horas e quinze minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada

142

de acordo, segue assinada por mim, Nayara C. Pires, estagiária do CONSEMMA,

143

designada, pelo Sr. Charles Santos.

144
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