CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020
1

Aos trinta dias do mês de março de 2020, às dezesseis horas e quinze minutos,

2

reuniram-se por videoconferência no aplicativo Zoom, os conselheiros constantes na

3

lista de presença em anexo e os demais presentes como ouvintes. A reunião foi

4

introduzida pelo Presidente Charles, a respeito das novas formas de contato e

5

reuniões, visto que a continuidade dos trabalhos deverá se dar de forma remota, visto

6

as circunstâncias do momento. Entrou-se, assim, no item “3.1) Votação para

7

publicação da ata da 2ª reunião ordinária de 2020”: Não foi possível a aprovação

8

da ata, visto que não ficou pronta a tempo da reunião. Diante disso, entrou-se no item

9

“3.2) Análise e votação dos pareceres dos processos analisados pela Câmara

10

Técnica Jurídica/2º instância: Primeiramente, o Presidente Charles explicou para

11

todos os conselheiros presentes o funcionamento da Câmara Técnica Jurídica e

12

depois passou a palavra para a coordenadora da Câmara Técnica Jurídica, Dra.

13

Renata que apresentou a situação de dois processos requeridos pelo Ministério

14

Público de nº 9542/2018 e 101175/2013 e abordou a análise feita pela câmara

15

técnica, a fim dos conselheiros deliberarem e votarem sobre eles. Em relação ao

16

processo de nº 9542/2018, a proposta inicial da CTJ era para que o recurso fosse

17

julgado de forma parcial com possibilidade de redução do valor da multa e conversão

18

em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.

19

Os conselheiros deliberaram sobre o parecer feito pela CTJ, aprovando uma alteração

20

no parecer de manter a multa inicial do processo, com direito a conversão dessa multa

21

por prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.

22

Em relação ao segundo processo de nº 101175/2013 foi deliberado o

23

encaminhamento do processo a Câmara Técnica de Saneamento, para que fosse

24

realizado um parecer técnico a respeito de um projeto apresentado pela defesa como

25

forma de converter o valor da multa, e diante desse parecer ser votado na próxima

26

reunião extraordinária. Entrou-se no item 3.3) Análise dos Projetos de Lei

27

solicitados pela Câmara Municipal: A coordenadora da Câmara Técnica Jurídica

28

juntamente com uma conselheira apresentaram quais as solicitações da Câmara
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29

Municipal ao CONSEMMA referentes aos projetos de lei. O primeiro projeto de lei de

30

nº 161/2019 requeria a análise do conselho a respeito de dois artigos específicos que

31

tratavam sobre o acréscimo de advertência como uma penalidade no Código

32

Ambiental do Município e a possibilidade de conciliação e mediação para estimular o

33

encerramento dos processos administrativos. Diante dos apontamentos da Câmara

34

Técnica Jurídica e dos conselheiros, foi deliberado que um parecer seria formalizado

35

para que fosse possível a votação na próxima reunião ordinária. Em relação ao

36

segundo projeto de lei de número 167/2019 que estabelece sobre a concessão

37

onerosa de espaços no lago mediante licitação para exploração de pedalinho,

38

caiaque, stand up paddle, com o objetivo de fomentar o turismo ecológico. Diante das

39

deliberações feitas pela CTJ e pelos conselheiros, esse projeto de lei deveria ser mais

40

avaliado em relação aos termos utilizados e a falta de alguns detalhes importantes e

41

após essa avaliação ser feito um parecer a fim de ser votado na próxima reunião.

42

Entrou-se no item 3.4) Termo de Convênio entre o CONSEMMA e a Universidade

43

Positivo: Segundo a CTJ um termo já foi formalizado, mas não foi assinado. Foi

44

deliberado para se acrescentar a esse termo de convênio um termo de

45

confidencialidade, tanto para os professores, quanto para os alunos. Em votação foi

46

aprovado por unanimidade. Entrou-se no item 3.6) Câmara Técnica de Recursos

47

Hídricos: O coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos expôs que a CT

48

irá se basear para os próximos trabalhos em um plano diretor de recursos hídricos já

49

existente para o município de Londrina. Por fim, entrou-se no item 3.7) Avisos

50

Câmara Técnicas CONSEMMA: A CT ODS se manifestou a respeito de avançar no

51

tema de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CT de Biodiversidade por meio

52

de seu coordenador disse que ainda não conseguiu fazer uma reunião com os

53

membros. A CT de Saneamento, expôs que estão dando encaminhamento nos

54

estudos de planos que envolvam esse assunto, e que irão realizar uma reunião com

55

o Secretário de Obras, e que irão verificar as reuniões do conselho de saneamento. A

56

CT do fundo está com várias informações para dar continuidade aos trabalhos. EntrouPágina 2 de 3
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se em discussão também por meio de um dos conselheiros a possibilidade de

58

contratação de uma secretária para o CONSEMMA e como se daria as formas de sua

59

contratação.

60

Não havendo mais assuntos, a reunião se encerrou às dezoito horas, sendo lavrada

61

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

62

Eduarda Peres França, estagiária, designada, pelo Presidente do CONSEMMA,

63

Charles Dos Santos (Biênio 2020/2021).
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