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

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2018, às dezesseis horas e quinze

2

minutos reuniram-se nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental,

3

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

4

e os demais presentes como ouvintes. No momento da abertura da reunião houve

5

Justificativa de Ausência de Wagner Kreling.Foi aberta a reunião pelo Presidente

6

Charles, que após justificar a ausência de Wagner informou que o mesmo solicitou

7

que pudesse apresentar o que tem sido desenvolvido pela Câmara Técnica em que

8

é coordenador em uma próxima oportunidade. Margareth solicita inclusão de pauta

9

sobre uma doação de terreno para SANEPAR. A respeito dos ofícios enviados,

10

Charles pergunta se alguém tem alguma sugestão ou opinião. A respeito da Ata, foi

11

aprovada com a solicitação que fosse feita a seguinte alteração: que o cargo da

12

Roberta no IPPUL fosse corrigido. O Presidente Charles passa então a fazer uma

13

explanação sobre o levantamento de faltas, explica que o regimento expõe que três

14

faltas injustificadas comprometem o conselheiro de continuar participando.

15

Margareth explica que com as mudanças realizadas para o novo regimento, as faltas

16

serão contadas independente de ter suplente cobrindo o faltante. Margareth sugere

17

que seja colocado em votação que a justificativa da falta tem que ser esclarecida e

18

com motivo, uma vez que conforme relembra Gustavo Góes a plenária tem a

19

prerrogativa de acatar ou não a justificativa. O conselheiro Gerson sugere que os

20

conselheiros que tenham três faltas seguidas sejam oficiados, sendo eles a SMAA,

21

IBAMA, e SENAI Londrina. O Presidente Charles comenta que tomou a liberdade de

22

se comunicar com Antônio conselheiro representante do IBAMA, que alegou estar

23

bem atribulado cheio de tarefas e, portanto, encontrando dificuldade em participar.

24

Charles pede então que haja um comprometimento para o Conselho possa

25

desenvolver suas atividades com competência, logo após passa a palavra a o

26

Secretário do Meio Ambiente Gilmar Pereira, que se apresentou e agradeceu a

27

forma gentil como o CONSEMMA sempre o recebe, desta forma, passou a

28

compartilhar algumas situações que achou necessário dividir com os conselheiros.
Página 1 de 3
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 SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
29

Explicou que existem projetos importantíssimos que poderão ser realizados, a

30

começar pela possibilidade de uma reestruturação do Parque Arthur Thomas. Para

31

isso apresentou um organograma da estrutura da SEMA demonstrando as

32

responsabilidades outrora fixadas, também informou que esse organograma será

33

encaminhado a todos os conselheiros. Sendo assim fez apresentação de como se

34

encontra a SEMA atualmente, explicando como se está cada setor da Secretaria,

35

solicitou ajuda do Conselho no que diz respeito a Educação Ambiental. Margareth

36

levanta uma questão e solicita que gostaria de saber quanto em valor, a Prefeitura

37

utilizou do fundo com a virada do ano, gostaria que esse valor fosse apresentado por

38

escrito, desta forma sugeriu que a Prefeitura seja oficiada para prestar as devidas

39

informações. O Secretário Gilmar expõe que não queria demandar nada sem o

40

apoio do CONSEMMA. Após continuou explicando o que tem ocorrido atualmente e

41

o que pretende fazer para a SEMA prosperar e melhorar. Margareth comenta que foi

42

demandado uma linha e um telefone para que seja feito as denúncias e isso possa

43

ajudar a melhorar o desempenho da SEMA em atendimento as ocorrências. A seguir

44

passou a palavra para a servidora Simone que passará a explicar o projeto para

45

reestruturação do Parque Arthur Thomas, que passou a explanar então o que

46

deverá ser feito, explicou que o Parque teve um auge em 1998 e decadência em

47

2016 por decorrência das chuvas, sendo os principais problemas o mau cheiro, lixos,

48

cercamento, acessibilidade, dentro do objetivo do projeto foi elencado uma série de

49

propósitos para estruturar o parque por inteiro. Também deixou o material que foi

50

exposto para que os conselheiros analisem e vejam se estão de acordo ou se

51

sugerem que seja feito algo a mais. Simone acredita que os valores para essa

52

reestruturação giram em torno de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

53

Margareth expõe que se preocupa muito com a questão de estudo de impacto

54

ambiental, entende que tudo deve ser analisado com a máxima cautela. Simone

55

compreende a colocação de Margareth e explica que a reestruturação precisa ser

56

feita com urgência. Deste modo deu-se início ao assunto sugerido por Margareth no
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início, sobre a doação de terra para a SANEPAR, Charles comenta que precisa se

58

inteirar mais do assunto. Ao final passou-se a deliberar sobre as análises de multas,

59

a conselheira Yara questiona a questão de uma mesma atuação ter valores

60

diferentes e o conselheiro Gerson explica que tem vários fatores que contam na

61

autuação. Assim tem-se que a respeito dos pareceres realizados pela Câmara

62

Técnica de Assuntos Jurídicos, sendo que os Processos Sip: 108.430/2014,

63

97.537/2014, 6.780/2014, 56.812/2015, 100.318/2015, 100.552/2015, 136.053/2014,

64

126.159/2015, 118.317/2014, 127.467/2014, 121.854/2014, 102105/2015, 109.554/2015,

65

109.564/2015, 124.252/2015, 100.555/2015, 89.147/2015 por se tratarem de multas

66

menores de R$10.000,00 (dez mil reais) o Conselheiro Gerson apenas explanou o

67

que foi realizado, informando os valores que foram mantidos um a um e os

68

Processos Sip: 38.893/2014, 109.549/2015, 109.545/2015 informando que foram

69

cancelados, sendo que tudo isso foi realizado de acordo com o entendimento da

70

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. Não havendo mais assuntos a tratar a

71

reunião encerrou às dezoito horas e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata

72

que, se lida e achada de acordo, segue assinada por mim, Nayara C. Pires,

73

estagiária do CONSEMMA, designada, pelo Sr. Presidente Charles Santos.
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