CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019
1

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2019, às dezesseis horas e quinze

2

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

3

na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, os conselheiros constantes na lista de

4

presença em anexo e os demais presentes como ouvintes. Entrou-se no item “3.1)

5

Votação para publicação da ata da 7ª reunião ordinária de 2019”. Após votação,

6

a publicação da ata foi aprovada. Entrou-se no item “3.2) Análise e votação dos

7

pareceres dos processos analisados em 2ª instância pelo Conselho”, sendo

8

aprovado o parecer de 20 (vinte) processos, listados em amarelo na planilha

9

apresentada, sendo mantida a multa dos processos SIP n°: 76098/2009,

10

66934/2013, 41916/2017, 30716/2017, 42216/2017, 52051/2017, 51581/2017,

11

52213/2017, 61886/2017, 71756/2017, 35209/2012, 55161/2016, 55157/2016,

12

52675/2016, 86374/2014, 73482/2015, 73474/2015 e cancelada a multa dos

13

seguintes processos SIP n°: 67526/2016, 43829/2016, 35658/2016. O item “3.3)

14

Moradores do Jardim Igapó: Assuntos relevantes ao meio ambiente desta

15

região: As podas da praça localizada na Av. Inglaterra e o caráter excludente

16

das transformações; O caso da Praça Pedro Pezzarini e a função social do

17

espaço público; Participação popular nas decisões sobre futuras intervenções

18

nas praças do bairro”, foi protelado para ser discutido na reunião de setembro, data

19

em que a moradora Ivonete Nunes poderá participar. O conselheiro Rui informa que

20

tem interesse em ser o representante do CONSEMMA no Conselho de

21

Transparência. Foi questionado se mais algum conselheiro gostaria de participar,

22

ninguém se manifestou. Foi deliberado envio de ofício para o Conselho de

23

Transparência indicando o conselheiro Rui. O conselheiro Gustavo Góes questiona

24

sobre o edital do PROVERDE que até o momento não foi passado ao CONSEMMA

25

para aprovação. Lê o ofício recebido da SEMA, onde é questionado se os

26

representantes do Conselho na Comissão do PROVERDE continuam sendo as

27

conselheiras Rachel Zekveld Daher e Solange Batigliana. Charles questiona se

28

alguém tem interesse em participar dessa Comissão. A conselheira Rachel informa
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29

que irá verificar, mas que possivelmente terá que sair da Comissão por ter outros

30

compromissos agendados neste ano. Gustavo Góes ressalta a importância do

31

acompanhamento do CONSEMMA nos projetos do PROVERDE, pois no texto legal

32

consta que todo ano em setembro sai o edital do PROVERDE, que deve ser

33

previamente aprovado por este Conselho. Ressalta que deve ser questionado a

34

Solange Batigliana se ela vai continuar sendo representante deste Conselho na

35

Comissão do PROVERDE. Entrou-se no item “3.4) Fauna na duplicação da PR-

36

445”, onde Gustavo Góes fala que o Conselho está acompanhando a obra da

37

duplicação da PR-445 desde o ano passado, pois o projeto inicial não considerava

38

as medidas mitigadoras de impacto na fauna local. Após reunião com Ministério

39

Público, representantes do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Departamento de

40

Estradas de Rodagem (DER), foi deliberado a realização do estudo de diagnóstico

41

de fauna. Os apontamentos deste estudo prejudicavam passagem subterrânea de

42

fauna. O estudo foi protocolado no IAP, que se manteve inerte, sendo necessário o

43

envio de um ofício em janeiro solicitando manifestação. Em Julho foi acionado a

44

justiça para que o IAP se manifestasse. Tinha seis pontos principais que o estudo

45

apontou, sendo que em quatro deles é necessário a construção de passagem de

46

fauna. O DER apresentou em reunião, que pretende construir apenas uma

47

passagem de fauna. Após discussão concordaram com a construção de duas

48

passagens, sob a alegação de que as outras duas não seriam construídas, pois não

49

seria possível alterar o projeto original pela falta de tempo. Ressalta que o Conselho

50

deve tomar novas providências, pois não houve justificativa técnica do IAP para não

51

construírem essas passagens apontadas no estudo. Sugere que seja enviado ofício

52

solicitando essa justificativa técnica, o mais breve possível, para a Secretaria de

53

Estado de Infraestrutura e Logística, citando que esse estudo de impacto de fauna

54

deve ser prévio, realizado antes do projeto. A sugestão contempla que o ofício deve

55

ser enviado em cópia para o DER, IAP, Ministério Público, bem como demais órgãos

56

interessados. Informa que tem uma Comissão dos deputados que discute esses
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temas, sendo possível enviar uma cópia deste ofício para essa Comissão também.

58

Após votação, o envio do ofício foi aprovado. Gustavo Góes informa que o item “3.5)

59

Resolução sobre repasse de ICMS Ecológico para RPPN” não será discutido

60

nesta reunião, pois não conseguiu conversar com o conselheiro Ayoub, sobre os

61

assuntos que envolvem o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). Charles

62

informa que todos os municípios estão sendo convidados para o I FÓRUM

63

PARANAENSE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, sendo solicitado que o município

64

participante envie até três pontos fortes, práticas ambientais e prioridades

65

ambientais adotadas por ele. Foi deliberado R$ 50.000 (cinquenta mil reais) do

66

FMMA para ser aplicado na organização do Fórum. Informa que está tentando

67

conseguir patrocinadores para o evento, para poupar o máximo possível do dinheiro

68

deliberado do Fundo. Informa que através de patrocínio foi criado um site para o

69

evento: https://www.consemmalondrina.com.br/. Solicita colaboração de todos

70

para divulgação do evento. Não havendo mais assuntos, a reunião se encerrou às

71

dezoito horas e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada

72

de acordo, segue assinada por mim, Lisley Maluf Okada, estagiária, designada, pelo

73

Presidente do CONSEMMA, Charles Dos Santos (Biênio 2018/2019).
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