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

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2020, às quinze 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. O presidente

4

Charles iniciou a reunião agradecendo a disponibilidade e a participação dos

5

conselheiros na reunião e indica que a lista de presença agora é tudo virtual, não

6

sendo necessário assinar a lista, visto que fica tudo registrado. E indicou que não

7

foram recebidas nenhuma justificativa de falta. Entrou-se, assim, no item “2.1) Ofícios

8

Recebidos”: O presidente indica que recebemos três ofícios, que foi enviado no e-

9

mail: Ofício 23/2020 – programa de incontingência para enfrentamento do covid-19;

10

Ofício da ADA – solicita recursos para a compra de ração; Ofício SOS – solicita ração

11

e medidas de emergência. O presidente indica que aqueles que foram falar precisam

12

dar um aceno e aqueles que não foram falar desativa o microfone. Para ficar alto a

13

gravação e ser possível ouvi-la. Em relação a esses ofícios, o presidente questiona

14

se existe alguma manifestação e indica que o conselheiro Ângelo pediu a palavra. O

15

conselheiro Ângelo expôs que com relação a esse ofício, fez uma análise e não sendo

16

contra a ajudar quem quer que seja, entende porém que a plenária deve ter alguns

17

cuidados jurídicos com relação aos recursos públicos. Ao seu ver, em uma ocasião

18

anterior já foi feito a doação através de uma solicitação por lei na Câmara Municipal

19

de Londrina que autorizou o conselho a fazer essa doação. E aponta que entende ser

20

um caso de emergência, mas acredita que se deve tomar alguns cuidados na condição

21

de conselheiros pois são todos responsáveis e pode responder por esses atos. O

22

conselheiro crê então ser necessário fazer uma avaliação do corpo jurídico para ver a

23

viabilizar de estar autorizando esse recurso para essa finalidade, visto que o próprio

24

regimento informa que os recursos são para projetos ambientais, então há uma fuga

25

do projeto ambiental em um projeto de auxílio a uma entidade. Dependo assim, de um

26

conhecimento maior da Câmara Técnica Jurídica se os conselheiros podem ou não

27

realizar esse ato. Após a explanação do conselheiro Ângelo, o presidente indica que

28

a conselheira Eliane pediu a palavra. A conselheira Eliane explicou que representa
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uma das ONG´S que enviou um dos ofícios e fez a solicitação do recurso, e que não

30

sabe a nível jurídico, acreditando ser importante a pesquisa. Mas que como ONG

31

solicitante entende que o fundo é para ser utilizado dentro de questões ambientais e

32

até hoje nenhuma ONG havia solicitado recurso direto, ainda mais para alimentação,

33

mas entende que estamos entrando em uma grande questão de zoonoses e por conta

34

das paralisações de campanhas, o elevado número de abandonos, falta de

35

informação da transmissão do covid-19 aos animais, do grande número dos animais

36

dentro da casa de protetores, acumuladores até mesmo dentro de hotel e todos sem

37

recursos. As ONG´S nesse momento, os poucos recursos que elas tinham que era

38

auxílio através dos cupons ficais, não terão, então diante disso, irá haver uma redução

39

de 80 ou 90% daquilo que elas poderiam fazer para auxiliar nesse momento. Então é

40

fundamental que se entenda de forma rápida, porque é uma questão emergencial a

41

compra de alimentos para que se possa amenizar nesse momento o sofrimento dentro

42

dos quintais, não somente para as ONG´S mas para protetores, acumuladores e as

43

famílias de baixa renda. Após o comentário da conselheira Eliane, o presidente

44

Charles questiona se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar a respeito do

45

assunto, do documento ou as posições expostas até o momento. E indica que esse é

46

o momento de debate, reflexão, onde se consegue tirar as dúvidas e darmos os

47

devidos encaminhamentos. Diante disso, o conselheiro Yuri pede a palavra. E expõe

48

que acha relevante, o que a conselheira apontou, em relação ao trabalho, do

49

atendimento das ONG´S as residências. Para esclarecer a atuação das ONG´S junto

50

a moradores de baixa renda que estão sendo afetados nessa época de quarentena e

51

como isso afeta no trabalho de vocês e também uma outra questão que foi comentada

52

pela conselheira Eliane, e tornou-se uma dúvida, pois é importante, visto que envolve

53

uma questão de saúde e acaba afetando o lado ambiental, se há um estudo/uma

54

confirmação da transmissão do covid-19 aos animais. A conselheira Eliane

55

respondendo a dúvida do conselheiro Yuri, indica que na realidade o homem é o

56

transmissor, em Nova York houve a contaminação de tigres, leões pela parte do
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humano e já há relato de três gatos domésticos que estão com o vírus, mas pela OMS

58

não há nenhuma confirmação, ainda se reforça que o animal doméstico ele não é um

59

transmissor, ele é só o vetor, ou seja, assim como a gente contamina uma superfície

60

se estivermos com o vírus, a gente chegando da rua com o vírus e passar a mão em

61

um animal, a gente estará contaminando também este animal e consequentemente

62

se alguém tocar nele neste momento, dependendo da quantidade de vírus poderá

63

também ser contaminado, mas essa é uma questão ainda que está sendo estudada,

64

cada dia é uma nova informação, mas por enquanto só tem o relato do cachorro que

65

no exame tinha o covid-19 e agora esses três gatos em Nova York. Após esse

66

comentário da conselheira, o presidente aponta que trouxe essa discussão antecipada

67

dos ofícios, visto que ainda vai estar dentro da pauta posteriormente, mas como meio

68

para sentir sobre os entendimentos das pessoas que participam e colaboram com o

69

conselho. E acrescenta que os animais domésticos sempre foram poucos auxiliados

70

ou pouco assistidos no processo ambiental e recentemente tem ganho bastante

71

atenção e cuidado, então vemos que há uma demanda muito grande desse cuidado

72

e é um indicador social e também ambiental. O presidente relembra que viu falando

73

que Londrina tem mais de 60 mil animais em situações de abandono nas suas, sendo

74

muita coisa e indica que não sabe se esse dado é verídico ou se ainda está atualizado.

75

A conselheira Eliane complementa a fala do Presidente, indicando que esse dado

76

comentado, é de uma pesquisa da UEL, onde esses 60 mil animais são uma projeção

77

e de fato se não fosse o trabalho que o S.O.S vem realizando nesses três, quatro anos

78

focados em castração e auxilio em questões de doenças, de zoonoses esse número

79

seria provavelmente muito maior. Porque até então não se contava com nenhum tipo

80

de política pública para conter essas crias, de acordo com a projeção da pesquisa da

81

UEL para cada pessoa existiam 4 animais. A conselheira indica que talvez tenha

82

colocado essa informação no ofício. E complementa que então dentro desse número

83

foi feita a projeção e dentro do que estava sendo realizado, de 60 a mais animais

84

estão em situação de abandono ou semi-domiciliados, ou seja, são aqueles animais
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que dão as suas voltinhas, vão para rua, contraindo doenças ou fêmeas cruzando e

86

tendo cria, aumentando grandes problemas, não só de zoonoses, mas de abandono

87

e tudo o que está relacionado a isso. O presidente aponta que está expondo um pouco

88

do seu entendimento, visto que não é um expert na causa animal, mas vê um trabalho

89

de empenho do município, das organizações e a Nina é nossa colega de conselho

90

tem acompanhado e ajudado desde 2018/2019, então entende que se chegou até

91

aqui uma manifestação ou solicitação é algo que foi muito bem avaliado e vamos ter

92

todo esse cuidado para poder dar o encaminhamento. A conselheira Lilian pede a

93

palavra, indicando uma informação de que viu os dois ofícios da ADA e do S.O.S

94

Animal e gostaria de saber se eles já receberam recurso público municipal nos últimos

95

anos, visto que viu que houveram algumas aprovações que passaram pela Câmera

96

recentemente, e como ficou a questão da ração, se é a primeira vez que se pede isso

97

ou se já houve recursos destinadas a essa proposta. A conselheira Eliane,

98

respondendo a dúvida da conselheira Lilian, indica que receberam através do fundo

99

do COMUPDA um recurso, onde foi feita uma compra de ração, entretanto essa

100

compra só poderia atender as ONG´S, o S.O.S Animal não tem abrigo e existem

101

animais em lares temporários ou hotel, até para manter os focos dentro das

102

castrações, visto que com as campanhas de adoções permite com que não fiquem

103

com muitos animais sob guarda, o que somente por essa crise emergencial a ADA

104

com 1.200 animais solicitou um auxílio para ração, então o fundo, banco de ração não

105

poderia fazer essa doação direta aos protetores, poderia fazer as ONG´S e depois a

106

Bruna se estiver participando da reunião pode falar a nível jurídico qual era o

107

empecilho no momento e inclusive tinha alguma coisa que depois na sequencia entrou

108

em votação na Câmara em Londrina e foi aprovado, então liberou uma quantidade

109

para a ADA, que foi imediatamente entregue e o S.O.S para poder não somente

110

atender aqueles animais que estavam nos seus cuidados, solicitou um ofício com a

111

relação dos protetores que estavam cadastrados no banco de ração, fez toda a

112

logística, entrou em contato e doou a ração proporcionalmente a todos que foram
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localizados, isso aconteceu no início do mês, foi uma ação linda, emergencial, não foi

114

uma compra muito grande, para se ter uma ideia, por exemplo, na casa de 240 cães

115

que é a casa administrada pela Dona Inês, lá existem hoje 217 animais, a doação que

116

ela recebeu foram 420 Kg distribuídos, que durou aproximadamente de 8 a 10 dias.

117

Então, infelizmente apesar da quantidade mas existe uma quantidade muito grande

118

de animais dentro desses locais então é necessário fazer uma compra maior e por

119

isso foi solicitado R$ 200.000,00 ao fundo.

120

Eliane, o presidente indica que acredita ter sido esclarecido para a conselheira Lilian.

121

A conselheira Renata pede a palavra, visto que pergunta se o valor que foi

122

provisionado ou que está sendo solicitado por essas ONG´S são suficientes para

123

quantos meses ou para quanto tempo de ração. A conselheira Eliane respondendo à

124

pergunta da conselheira Renata, explica que depende da forma de distribuição, se vai

125

ser distribuído meio a meio ONG e S.O.S, então o cálculo seria para quantos animais,

126

visto que no momento a conselheira só tem a listagem dos protetores, então se sabe

127

exatamente a quantidade de animais, até por conta desse primeiro levantamento que

128

foi feito, agora não se sabe o quanto para as comunidades de baixa-renda, se há uma

129

nova listagem, uma classificação diferente no banco de ração. Porque até então eles

130

classificaram protetores e pelo o que a conselheira entendeu eram pessoas que

131

recebiam algum tipo de benefício do governo como bolsa família e não tem essa

132

informação de quanto animais estão sob o cuidado dessas pessoas, então seria

133

primeiro feito a compra, depois uma logística e entrar em contato com todos e a partir

134

disso fazer a distribuição. Então essa informação exata, a conselheira indica que só

135

teria com as informações, e não sabe quem faria a distribuição se seria a SEMA ou

136

as próprias ONG´S que depois se reportaria como foi feito, e deu como exemplo o

137

S.O.S que fez toda a logística e depois mandou um pdf para a diretoria de bem-estar

138

detalhando a quantidade que cada protetor na listagem recebeu e quem não recebeu,

139

o porque não recebeu, estando tudo documentado para qualquer analise futura. A

140

conselheira Renata explica que fez essa pergunta, porque seu receio é que por conta

Diante da explicação da conselheira
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do covid-19 esse mês foi solicitado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e indica que

142

se tem um valor mas não se sabe quanto tempo esse valor vai durar em ração e para

143

quantos animais vão ser utilizados e aí no mês que vem continua a questão e

144

recebemos outro ofício solicitando, gerando uma nova reunião, para fazer uma nova

145

análise e assim gradativamente. Então, por isso, a conselheira gostaria de entender

146

se esse valor que está sendo solicitado suportaria por quanto tempo e para quantos

147

animais. A conselheira Eliane expõe que depende, se a ONG optar que não vai ser

148

distribuído entre os protetores, não vai ser distribuído entre a comunidade baixa renda,

149

mas vai ser para simplesmente dar suporte em abrigo, que a conselheira

150

particularmente não concorda, essa ração iria durar por bastante tempo, dois, três ou

151

quatro meses. E que também depende da qualidade da ração, se compra uma ração

152

de combate que é uma ração com valor proteico menor os animais comem mais, mas

153

se compra uma ração que é mais cara, com valor proteico maior, é dado menor

154

quantidade, então tem várias questões envolvidas e nesse momento a conselheira

155

acredita que isso daria um fôlego. A ideia não é que o fundo sustente animais dentro

156

de abrigo e dentro de quintais, não sendo assim que o S.O.S trabalha, ele tenta dar o

157

suporte e conter e por isso se trabalha diretamente com as castrações como foco do

158

problema, mas entende-se que nesse momento como a maior parte das protetoras

159

estão de quarentena e são pessoas humildes que são domésticas, diaristas e estão

160

sem suas receitas financeiras, que a ONG nesse momento precisa dar esse suporte

161

solicitando dentro das secretarias essa ajuda emergencial, mas certamente mais para

162

frente irá continuar lutando diretamente com a Prefeitura tentando alguma coisa para

163

também continuar como auxilio, mas a ideia pelo menos do S.O.S no momento que

164

fez esse ofício com essa solicitação não é continuar fazendo, pelo menos nesse

165

período de covid-19, outros ofícios solicitando mais recursos. Entrou-se no item: “3.1):

166

Votação para publicação da Ata da Segunda Reunião Ordinária – 2020 e “3.2)

167

Votação para publicação da Ata da Segunda Reunião Extraordinária - 2020; O

168

presidente com vistas a não se alongar mais sobre o assunto, uma vez que irá ser
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tratado mais para frente, indicou que a plenária precisa como primeiro item da pauta

170

aprovar a ata da segunda reunião ordinária e a ata da segunda reunião extraordinária.

171

E questiona se algum conselheiro possui alguma manifestação em relação as atas. O

172

presidente Charles indica que dás outras vezes não chegava nenhum aviso pedindo

173

para atualizar o tempo, sempre corremos o tempo livro, mas está chegando um aviso

174

que a reunião será finalizada em 10 minutos, gerando um novo link. Entretendo, o

175

presidente indica que antes disso, é necessário tratar sobre dois itens da pauta, que

176

é o 3.1 e o 3.2 que é com relação a ata das reuniões anteriores da 2ª Reunião

177

Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária, para avançar para o outro item. O Presidente

178

questiona se todos os conselheiros leram as atas, se há alguma consideração ou

179

questionamento para avançar na votação. A conselheira Lilian pede para que crie uma

180

pasta por reunião, visto que ficaria bom para todo mundo, uma pasta no google drive,

181

colocando a ata e todos os outros documentos que forem necessários para aquela

182

reunião. Pois facilita para que todos estejam olhando, acompanhando. O Presidente

183

indica que é péssimo nisso, mas quem tem habilidade e puder ajudar nisso, fica

184

centralizado o acesso e facilitar o acesso para a Secretaria também. E indica que

185

acredita que a conselheira Renata fez esse tipo de acesso para a Câmara Técnica

186

Jurídica. A conselheira Renata complementa, explicando que a CTJ gostaria de fazer

187

um acesso assim, mas que compartilhariam o link, teria um e-mail especifico da

188

câmara e ali um drive, e que estão elaborando, na última reunião trataram sobre o

189

assunto e vão conduzir dessa forma. O Presidente Charles questiona a partir disso,

190

quem é favorável à aprovação das duas atas e que se manifestem. E se há alguma

191

abstenção, se abstiveram o conselheiro Rafael e a conselheiro Lilian visto que não

192

participou da 2ª reunião Extraordinária. E questiona se há alguém contrário a

193

aprovação das atas e conclui que as atas estão, portanto, aprovadas por maioria.

194

Entrou-se no item “3.3) Divulgação dos trabalhos das Câmaras Técnicas: 3.3.1)

195

CT FMMA: Análise dos recursos do FMMA e Encaminhamento dos ofícios

196

através dos quais são solicitados recursos do FMMA: O presidente indica que
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deve-se entrar agora no item dos trabalhos das câmaras técnicas. E que gostaria de

198

propor uma inversão se todos estiverem de acordo, a Câmara Técnica de Educação

199

Ambiental falaria primeiro e depois a Câmara Técnica do Fundo, e como estamos no

200

assunto do fundo, do valor da ração, vista mais fresco para entrar no assunto, a fim

201

de ficar convergente e se todos os conselheiros concordam com isso, de a câmara

202

técnica do fundo falar primeiro. O Presidente questiona se a conselheira Eliane, que

203

é a coordenadora mas relembrando que várias pessoas ajudaram nas analises,

204

poderia fazer as considerações sobre os assuntos da câmara técnica do fundo. A

205

conselheira Eliane indica que foi feita uma reunião com a comissão técnica, entre a

206

conselheiro, o presidente Charles e o conselheiro Gerson, que conversaram sobre o

207

ofício encaminhado pela Secretaria do Meio Ambiente, ficando algumas dúvidas e que

208

talvez o próprio secretário participando da reunião possa esclarecer, e em uma

209

primeira análise a comissão imaginou que dentro no valor solicitado, existem assuntos

210

mais emergenciais, visto que acreditam que se forem deliberar isso tudo nessa

211

reunião, vai ser muito demorado, não conseguindo questionar item por item dessa

212

planilha, uma vez que acreditam que cada um tem dúvidas em particular e acreditam

213

que o secretário poderia falar um pouquinho sobre esse pedido e a partir desse

214

momento continuar o debate. O Presidente Charles indica que pediu para a

215

conselheira Eliane introduzir, no sentido de que a Câmara Técnica fez uma análise e

216

trouxe para a plenária discutir. Após isso, o presidente passou a palavra para o

217

Secretário José Roberto. O Secretário inicia sua fala apontando ser um momento novo

218

onde todos estamos vivendo de uma redução de contato físico, mas espera que fazer

219

uma releitura das novas formas de comunicação tente nos aproximar e a dinâmica

220

dos nossos trabalhos serem feitos da melhor maneira possível. O secretário José

221

Roberto continua sua fala explicando que a estruturação do plano de aplicação que a

222

Secretaria propôs leva em consideração algumas situações fundamentais para manter

223

a transparência e esclarecer algumas dúvidas que os conselheiros acabam

224

questionando, levando em consideração tudo o que possuem e tentando como
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proposta manter sempre um quadro atualizado e evitar algumas situações para

226

esclarecer o andamento daquilo que foi proposto e discutido. E acredita que estamos

227

em um momento onde não existe precedente anterior, estamos tendo que nos

228

reinventar, aprendendo novas formas de trabalho e infelizmente a administração

229

pública vai sofrer muito com a perca de arrecadação e nessa questão existe um

230

paralelo entre o que se tem arrecadado, quais são as arrecadações, os serviços e

231

aquilo que tem saldo dentro dos fundos vinculados as atribuições de deliberação do

232

conselho. Acrescenta que da maneira como foi proposto o plano de ação, a primeira

233

tabela era para tentar esclarecer os conselheiros do que se tem realmente de saldo

234

no fundo, quais são as provisões e de onde são as receitas pelo qual o fundo é

235

abastecido, então a primeira tabela traz a relação das fontes de receita, tanto das

236

fontes vinculadas as multas, quanto as fontes vinculadas ao ICMS Ecológico, da qual

237

se tem duas grandes divisões que seria a arrecadação proveniente do manancial de

238

abastecimento e a arrecadação proveniente da biodiversidade e das unidades de

239

conservação. Então indicadores/referencias que esclarecem da onde é a provisão

240

dessas receitas, que acaba deliberando ao longo do tempo. A segunda planilha é um

241

sintético de tudo aquilo que foi programado em termos de utilização dessas receitas,

242

alguns situações presentes já foram deliberadas em momentos anteriores e a

243

proposta que a Secretaria gostaria de trazer aos conselheiros, é evitar ficar retornando

244

com deliberações anteriores e manter sempre uma tabela atualizada, então tudo o

245

que foi eventualmente deliberado mas ainda não executado o objetivo é manter uma

246

única tabela para evitar fazer releituras de reuniões anteriores. O Secretário indica

247

que falando preliminarmente, eventualmente em uma segunda reunião se delibere

248

sobre a inclusão ou exclusão de algo, cancelamos o plano de aplicação número um e

249

vamos para o plano de aplicação número dois e assim sucessivamente, para manter

250

uma maior transparência e sempre o processo atualizado em uma maneira mais fácil

251

de acompanhamento. Então essa segunda tabela descreve o sintético de tudo aquilo

252

que é o planejamento de execução em termos de ações da secretaria, algumas ações
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em termos de investimento/aquisição seja de computadores, equipamento

254

eletroeletrônico, ar-condicionado, materiais de uso geral, veículos, etc. O secretario

255

colocou de antemão que tem um item, que é a questão de veículo, que a secretaria já

256

fez a aquisição e já encontra-se no pátio da prefeitura, entretanto não foi possível a

257

formalização da entrega pois no meio período entre a entrega do veículo houve a

258

suspensão dos trabalhos do DETRAN, então falta o desembaraço da documentação

259

para fazer a entrega oficial. Então como esse é um dos itens que como ainda não foi

260

finalizado, mas está em fase final e outras aquisições que já estão adiantadas, até

261

porque a Secretaria possui um calendário de compras, que buscou-se as deliberações

262

anteriores para poder fazer a aquisição desses itens. Nas tabelas subsequentes, a

263

tentativa foi detalhar item por item, alguns por provisões/projeções outras por situação

264

efetiva do que é previsão de que vai acontecer. O Secretário questiona se a

265

conselheira Eliane permita que ele utilize como exemplo a recepção do recurso para

266

fins de compra de ração, se materializou com a planilha descritiva baseado em

267

informação de referência de que se tinha de aquisição anterior, embora como a

268

conselheira Eliane explicou a questão de compra de ração de combate é diferente de

269

uma ração de teor proteico menor, que foi utilizada na aquisição anterior, visto ter sido

270

uma aquisição voltada a dar suporte a ação de fiscalização, de acompanhamento de

271

maus-tratos, então seriam animais que precisariam de um valor proteico maior, sendo

272

opta esse tipo de ração nesse momento, para conseguir fazer o retorno nutricional

273

desses animais que a vem sendo acompanhados no dia a dia do trabalho de

274

fiscalização. Mas a título de referência foi colocado os valores baseado na previsão

275

de deliberação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de recurso do fundo, dividido

276

em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a aquisição de ração para cães

277

e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para gatos, baseado na referência que se tinha

278

de R$ 92,00 (noventa e dois reais) por saco de 15 Kg, o que daria por volta de 24

279

toneladas para cães e 8 toneladas para gatos. Enfim, as tabelas exemplificam e

280

explicam aquilo que é previsão de uso dos recursos provenientes do Fundo Municipal
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do Meio Ambiente. O secretário gostaria de colocar uma posição, visto que existe uma

282

determinação por conta da perca de arrecadação e acredita que os conselheiros

283

representando cada um dos setores saibam que estamos em um momento impar em

284

termos de redução da atividade econômica e por consequência perca de arrecadação

285

e já houve uma determinação de ser feita a redução de 15% do custeio das atividades

286

de cada secretaria, nesse sentido a redução em 15% automaticamente vai demandar

287

a suspensão de diversos trabalhos e ações que está sendo executados dentro da

288

Secretaria, então a tentativa de pôr um lado temos recurso de fonte vinculada

289

disponível e a necessidade de redução de despesa de custeio com a possibilidade de

290

ser utilizado esses recursos vinculados, a intenção é manter o máximo possível das

291

atividades da Secretaria, até garantir em alguns momentos uma efetividade no que se

292

vem atuando, até por isso foi dividida as provisões de uso em duas fontes de recurso,

293

uma de ICMS e outra dos recursos de multa, e esclarece que com relação as partes

294

de multas que existem algumas atividades a serem executadas que são

295

especificamente para custear o serviço de fiscalização, hoje existe uma receita

296

proveniente da fiscalização e não se tem o efetivo uso dos recursos da fiscalização

297

para retroalimentar essa atividade, então o plano de aplicação levou em consideração

298

também essas questões, existem algumas atividades inerentes da fiscalização, utilizar

299

o próprio recurso advindo da fiscalização para retroalimentar essa atividade, sendo

300

um dos esclarecimentos que o Secretário gostaria de pontuar e assim está a divisão

301

das fontes do plano de aplicação justamente tentando trazer tudo aquilo que é serviço

302

especifico da fiscalização para o uso da fiscalização e também as questões de

303

programação de alguns projetos, programas e ações que são intenções de serem

304

executados, existe a parte de educação ambiental que há a intenção embora estarmos

305

em uma fase de novidade de como será possível atuar, qual a nova forma de atuação

306

com relação a parte de educação ambiental, mas poder ter a liberdade para fazer a

307

execução dos projetos baseado das demandas da gerência de educação ambiental.

308

Temos serviços, como o de erradicação que é fundamental, que tem melhorado e
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mudado o cenário e a dinâmica da secretária, dando uma segurança para outros

310

trabalhos realizados que é fundamental manter a continuidade desse serviço. Existia

311

o lançamento do serviço de destoca e plantio de árvores, que era um trabalho que

312

estava sendo feito levando em consideração o uso de fonte de recurso livre do

313

município que foi conseguido, mas caso não há mudança é um serviço que deverá

314

ser analisado a viabilidade da continuidade. Ou seja, a tentativa da Secretaria foi de

315

alocar os recursos e ter um plano de aplicação para que se possa de fato esclarecer

316

que a SEMA possui visão e planejamento daquilo que vem dos recursos do fundo e

317

manter esse planejamento é fundamental ainda mais nesse momento e existe uma

318

projeção/previsão e fica uma solicitação de debate entre os conselheiros a um dos

319

itens que o secretário vem discutindo a um tempo, que é a revitalização do Parque

320

Arthur Thomas, chegou-se a algumas configurações de possibilidade de iniciar os

321

trabalhos de revitalização, existia uma equipe própria e também do convênio que a

322

secretaria tem o CRESLON fazendo algumas atividades de manutenção interno, por

323

exemplo, tinha uma equipe própria fazendo a manutenção das trilhas internas do

324

parque com recurso próprio e essa projeção de aplicação é exatamente para que se

325

consiga dar andamentos em todos esses trabalhos, com relação ao parque ficaram 6

326

configurações de possibilidade de início de trabalho de revitalização e indica que não

327

sabe se todos os conselheiros conseguiram ver a planilha especifica, com algumas

328

configurações em termos de manutenção de alambrado, manutenção de gradil, a

329

parte do fundo é uma parte da rua Charles Lindbergh é um local crítico que

330

infelizmente a um tempo atrás um pessoal adentrou o parque inclusive com a morte

331

de uma pessoa, mas existem outras dificuldades, visto que é um local de trânsito e

332

dificulta a gestão interna da unidade pois acaba tendo pontos de passagem entre

333

áreas da cidade e por isso foi estudado dentre as possibilidades de configuração da

334

parte de segurança, com a colocação de cercas palito, infelizmente há a entrada de

335

animais domésticos na unidade de conservação, o que foi levado em consideração,

336

são assuntos que o plano de aplicação levou em consideração todos os
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detalhamentos e ações que a Secretaria gostaria de colocar em termos de serviço e

338

investimento para a cidade mesmo com a crise enfrentada nesse período. O

339

Secretario explica que após essa introdução a Secretaria está à disposição para

340

qualquer esclarecimento que se fizer necessário. O Secretário passou a palavra para

341

o Presidente Charles que agradeceu a explanação do secretário. E indica que entende

342

que nessa correria, no dia-a-dia, no trabalho voluntário do conselho, fica um pouco

343

apertado para ver todos os documentos enviados, mas se fazem necessários,

344

inclusive nesses momentos onde se é necessário tomar uma decisão, de deliberar

345

recurso, decisões que se deve ter um maior cuidado. O presidente indica que o

346

secretário tomou o cuidado de detalhar as planilhas para que os conselheiros de forma

347

independente possa fazer uma análise geral e depois levantar as dúvidas. E

348

acrescentou que desde 2018/2019 não havia uma planilha de acompanhamento ou

349

solicitações/requerimento, então houve uma tentativa de manter o acompanhamento

350

no entendimento do conselho mas agora chegou em um ponto de que a situação é

351

oportuna para que se reflita sobre isso, quais são os itens que realmente se deve

352

atender, o tempo, quanto custa, qual o interesse e ter o acompanhamento como

353

missão. E expõe que esclareceu uma boa parte de suas dúvidas em relação a essas

354

solicitações apresentadas na planilha e entende que a Secretaria e o Secretário

355

fizeram uma análise, debateram sobre isso e tomaram os cuidados para passar isso

356

ao CONSEMMA, então cabe como conselho e sua função deliberativa ter o

357

entendimento, tirar as dúvidas e dar o encaminhamento sobre o assunto, relembrando

358

que o Secretario está à disposição para tirar as dúvidas e ter alguma conclusão sobre

359

o assunto. Por uma ordem, o presidente pede que as pessoas que quiserem começar

360

a falar, darem sequência. A conselheira Lilian indica que gostaria de começar a falar

361

em relação a algumas dúvidas e explica que como é nova do CONSEMMA, não sabe

362

até onde vai essa possibilidade de deliberação, de análise, até de vinculação desses

363

recursos a uns itens específicos e acrescentou que leu o propósito do fundo colocado

364

pelo conselheiro Ângelo e acredita ser importante retomar isso, embora a maioria já
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saiba, visto que para a conselheira é uma novidade, o objetivo seria de desenvolver

366

projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais incluindo a

367

manutenção e recuperação da qualidade ambiental, no sentido de melhorar a

368

qualidade de vida dos habitantes, surgiram a partir da concepção macro algumas

369

dúvidas. A conselheira explica que está com a planilha aberta em seu computador, e

370

indica que na planilha proposta e plano de aplicação, na segunda aba, diz que o fundo

371

tem um saldo atual de R$ 5.195.000,00 (cinco milhões, cento e noventa mil reais) e

372

um saldo vinculado de R$ 5.190.000,00 (cinco milhões, cento e noventa mil), o que

373

daria um saldo líquido ao final de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), então

374

quer dizer que de todo o valor que está no fundo considerando os valores atuais,

375

sendo essa a dúvida que a conselheira gostaria que o secretária esclarecesse é que

376

sobraria para uma gestão, um gerenciamento R$ 5.500,00. O secretário respondendo

377

aos questionamento da conselheira Lilian explica que estamos falando de recurso

378

público, então ter recurso público sem finalidade de uso pode ser interpretado como

379

um recurso que está livre. Devemos entender como ainda vai se comportar o cenário

380

macroeconômico pois uma das principais fontes de recurso que se tem é advindo do

381

ICMS ecológico, então de uma certa maneira constitui-se fator de indisponibilidade,

382

ou seja, por não poder usar a área por algumas situações se tem uma compensação

383

financeira que seria suportada caso aquela área pudesse ser utilizado de uma outra

384

maneira viria ICMS proveniente de livre circulação de mercadoria e serviço, como se

385

tem um fator de indisponibilidade foi uma forma colocada para ser possível a

386

compensação e isso vem do ICMS. A questão do plano de aplicação, e de fato foi a

387

intenção da Secretaria, de começar tudo de novo, zerar tudo o que se tinha, tendo

388

como se discutir possibilidades de entradas e saídas mas fixar o valor para de fato ter

389

como esclarecer a todos os cidadãos que se tem recurso disponível mas com plano

390

de aplicação, pois se a Secretaria falar que possui recurso livre sem intenção de uso

391

isso se torna recurso disponível para ser utilizado em outras áreas, então a questão

392

do plano ele pode ser revisto a qualquer momento por qualquer um dos conselheiros,
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pode ser rubricado em relação aos conselheiros entenderem que alguma coisa pode

394

ser utilizada de outra forma, mas a intenção de fato esclarecendo a todos foi que a

395

conta chegasse no final com todo o recurso vinculado a sua utilização. A conselheira

396

Lilian confirmou com o secretário que por essa razão exposta que o saldo que restou

397

foi de R$ 5.500,00. O Presidente Charles indica que seria interessante o Secretário

398

dizer se todo mês acontece um depósito, visto que não tem os dados exatos. O

399

Secretário respondendo a questão colocada pelo Presidente Charles indica que a

400

Secretaria possui duas grandes fontes de arrecadação, a primeira fonte de

401

arrecadação que não se tem previsibilidade é multa, multa pode ser que a Secretaria

402

deliberou um procedimento que estava parado por algum motivo por defesa, recurso,

403

e por ventura aquele tutelado vem a pagar, acaba sendo dinheiro disponível mas é

404

um valor com dificuldade de previsão, visto que não se sabe como as pessoas irão se

405

comportar, a questão da manutenção da atividade de fiscalização é fundamental mas

406

é um recurso com uma menor previsibilidade. A segunda fonte é a proveniente de

407

ICMS Ecológico, a secretaria colocou na primeira tabela que é justamente a projeção

408

do que seria o pagamento proveniente desse recurso, lembrando que o recurso do

409

ICMS é proveniente de uma fonte que tem duas travas antes de ser feito o depósito

410

da conta do fundo, visto que de acordo com a previsão legal, parte é utilizado para a

411

educação e outra parte para a saúde, então é um imposto geral que parte dele acaba

412

vindo para a área ambiental, mas do valor global se tem 15% e 20% que acaba

413

ficando, então do valor da projeção total fica retido parte para a saúde e educação.

414

Mas de qualquer maneira é um recurso que nesse momento se tem um plano de

415

aplicação com determinada finalidade de uso, então ao longo dos meses acaba tendo

416

um novos aporte e é isso a intenção que a secretária gostaria de propor aos

417

conselheiros, que ao longo do tempo seja revisto aquilo que continua sendo

418

obrigatório, aquilo que pode ser feito de uma outra forma como por exemplo o caso

419

de uma aplicação anterior para a reforma dos viveiros que veio de uma outra fonte e

420

era uma aplicação que não tinha mais necessidade, então o plano de aplicação ao
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longo do tempo é passível de ser feito atualizações e revisões, a intenção da

422

secretaria é manter um plano único sempre atualizado e a questão das receitas ao

423

longo do tempo sendo depositado novamente. Após a explicação do Secretário,

424

passou-se a palavra a conselheira Lilian que expôs para que os conselheiros tivessem

425

ciência, que no ano passado em relação ao ICMS foi depositado no fundo, mais ou

426

menos R$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais) e o conselho estaria fazendo

427

nesse momento um dispêndio, dando uma destinação específica de mais de R$

428

5.000.000,00 (cinco milhões), então para recompor este valor seria necessário mais

429

de 2 anos considerando o que se tem hoje. A conselheira acrescenta questionando,

430

visto que achou estranho o fato de aquisição de insumos e materiais para a educação

431

ambiental ser somente R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a doação para os

432

animais é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e questiona o porquê propõe-se na

433

planilha cobrir custeio, correio, Copel e Sanepar que inclusive Copel e Sanepar o

434

custeio é maior do que o destinado para a educação ambiental. A conselheira gostaria

435

de saber o porquê será utilizado o dinheiro do fundo para cobrir custeio. O secretário

436

respondendo ao questionamento da conselheira Lilian, indica que como o próprio

437

ofício encaminhou existe uma necessidade de revisão em 15% da despesa de custeio

438

da Secretaria e hoje praticamente todo o orçamento é consumido com folha de

439

pagamento e para o Secretário fazer frente a essa necessidade de 15%, são as fontes

440

que se tem para fazer uma alteração no investimento e não encerrar atividades. Com

441

relação a correio, só é utilizado para a fiscalização, então se tem uma atividade de

442

fiscalização com receita e não é utilizado o recurso proveniente da fiscalização para

443

custear o serviço de fiscalização e 99% do recurso de correio é para fins de

444

fiscalização. Essa foi a intenção de conseguir manter as atividades, pois caso isso não

445

ocorra será necessário o corte de serviços, então a outra alternativa para fazer frente

446

a redução de investimento é cortar serviços e atividades. O Secretário acrescenta que

447

gostaria de pontuar que a intenção da fonte Fundo Municipal do Meio Ambiente não é

448

acumular recurso e sim uso, talvez o grande erro foi ter mantido R$ 5.000.000,00
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(cinco milhões de reais) na conta durante tanto tempo, visto que esse valor vem e

450

precisa ser utilizado, então recurso público bem investido é aquele que vem para conta

451

e acaba sendo feito uma destinação, a Secretaria com todo respeito aos demais tem

452

a intenção de fazer frente aquilo que é o orçamento do ano, até porque acaba hoje

453

tendo previsão de receita com juros, com aplicação de dinheiro em banco e a intenção

454

é justamente que isso seja retornado a sociedade. Após a fala do Secretário, o

455

Presidente Charles indica que a conselheira Eliane pediu a palavra e indicou que os

456

outros que desejam falar que escrevam no chat sua vontade a fim de manter a ordem.

457

A conselheira Eliane questiona ao Secretário se dentro da planilha, antes do

458

contingenciamento de 15%, já haveria um defit de R$ 617. O Secretário respondendo

459

ao questionamento, indica que a situação já estava crítica, e para ser feito frente a

460

todos os serviços da Secretaria, já estava sendo feita uma busca junto ao Secretário,

461

a suplementação de algumas atividades para ser possível custear os serviços, o

462

Secretário aborda que falando até da conta de água e luz houve gastos acima do que

463

estava previsto. A Secretaria conseguiu junto ao Secretário, no ano passado, a

464

suplementação para o serviço de destoca, para o serviço de resgate de animais e

465

discussão de alguns outros complementos para ser feito frente ao orçamento, nesse

466

momento com todo o impacto proveniente do covid-19, infelizmente a situação não é

467

tão simples. A conselheira Eliane questiona então que a projeção de 2020 já seria um

468

defit de R$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil). O Secretário

469

indica que o que a secretária iria fazer, por exemplo, tem gasto com horas extras, seria

470

justamente fazer esses cortes. Por exemplo, só para a manutenção do parque existe

471

uma equipe, tentando explicar os mecanismos possíveis ao longo da execução

472

orçamentária ao longo do ano, existe uma equipe que faz a limpeza das áreas do

473

parque, outra equipe que faz a limpeza nas áreas administrativas, existe alguns

474

serviços de manutenção, de veículo, de gasolina. Então existe algumas atividades que

475

deverão ser reduzidas para fazer frente e conseguir vencer o orçamento da Secretaria.

476

A folha de pagamento e as horas extras é um dos principais gastos e seria os primeiros
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a serem ser reduzidos, para poder suplementar entre as receitas e conseguir manter

478

o orçamento dentro do limite. A conselheira Eliane questiona se dentro das aquisições

479

haveria maiores urgências, como por exemplo, a camionete, a van e pergunta se o

480

Secretário poderia listar o que seria de grande urgência para a aprovação. O

481

Secretário indica que o veículo camionete já encontra-se com a Secretaria, então isso

482

foi colocado na planilha justamente porque é uma aquisição que ainda não foi

483

encerrada e por isso foi mantida na planilha até para fins de controle. Com relação à

484

o outro veículo de transporte com isso a intenção da Secretaria é reduzir custo de

485

manutenção, pois existe alguns veículos, por exemplo, uma Kombi que a sua última

486

manutenção ficou em R$ 12.000,00 (doze mil reais), o orçamento é maior do que o

487

próprio valor do veículo, então essa aquisição é uma intenção de reduzir alguns custo

488

mais para frente. A parte de custeio existe algumas previsões que uma alternativa é

489

reduzir a quantidade de veículo ou a de substituição para que o custeio de

490

manutenção seja reduzido através de um veículo novo. Por exemplo, em questão de

491

investimento, o desassoreamento do lago é um anseio da grande maioria é uma

492

decisão de utilizar ou não este recurso nesse momento, a reforma do parque é a

493

mesma coisa. Com relação aos veículos o Secretário acredita ser uma necessidade

494

imediata, assim como a parte do mobiliário, eletroeletrônicos, até porque alguns

495

desses itens já são deliberações anteriores pois o calendário de compra ou o processo

496

de aquisição não foi finalizado nesse meio período e por isso foram mantidos. Então

497

algumas situações são continuidade de processos dos anos de 2016,2017 e 2018, a

498

parte de aquisição de computadores é um exemplo, já existia essa demanda, só que

499

infelizmente a Secretaria não é autônoma nas suas aquisições, ela entra em

500

agrupamento junto com outras, entrando no calendário de compras, então há uma

501

demanda para todas as secretárias, abre-se essa demanda para todas, aguarda a

502

resposta de todas as secretárias, há um planejamento em termos de cotação e abre-

503

se o procedimento licitatório, sendo este um processo que está rodando a bastante

504

tempo assim como alguns outros, então essas demandas ou deliberamos agora ou
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então pode ser que não se tenha recurso no momento da aquisição para ser feita a

506

compra. O Secretário indica que respondendo bem diretamente a pergunta da

507

conselheira Eliane, é reforma do parque, desassoreamento, aquisição de mudas e a

508

parte de educação ambiental são elementos extremamente necessários, mas é uma

509

divisão de responsabilidade com os conselheiros do momento adequado para fazer

510

essas aquisições. Com relação aos veículos, são para a substituição e para se evitar

511

manter a atividade de custeio de um usado. A aquisição de mudas é uma previsão,

512

ainda se tem mudar no viveiro, e está sendo realizado o plantio, tentando

513

compatibilizar com a CMTU em todos os lugares onde está sendo feita a limpeza fazer

514

o plantio associado para se evitar que essas áreas sejam novamente utilizados para

515

fim de descarte irregular de lixo, mas ainda se tem uma boa quantidade de mudas no

516

viveiro que daria para um período, mas a Secretária está projetando para justamente

517

pode ter essa previsão e poder dar início no processo de compra. A conselheira Eliane

518

questiona ao Secretário, que então em um primeiro momento seria o mobiliário e os

519

veículos. O Secretário indica que na planilha que possui, seria, mobiliário,

520

eletroeletrônico, a demanda com a aquisição de ração, a questão de insumo para

521

controle de pragas e veículos, em termos de aquisição. Mas existe algumas demandas

522

que seria a parte de custeio, o PROVERDE é um item de consenso de todos a questão

523

de manutenção desse item no plano de aplicação é justamente porque ainda é uma

524

expectativa de realização e não algo que já esteja acontecendo, embora passando a

525

informação, já houve a aprovação jurídica da nova minuta do termo mas falta algumas

526

complementações em termos de formalidade mas o texto base do edital 2020 do

527

PROVERDE já foi aprovado pela Procuradoria Jurídica, sendo uma boa notícia para

528

todos, mas de qualquer maneira foi colocado como plano de aplicação até porque é

529

necessário contabilizar isso e colocar como expectativa futura visto que ainda não foi

530

realizado e ainda não há o uso do recurso é colocado como previsão de gasto. Há

531

uma ideia de se trabalhar em um edital especifico para a área de tecnologia a fim de

532

tentar melhorar a gestão dos serviços da Secretaria, que seria o PROVERDE
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TECNOLÓGICO que seria para desenvolver um concurso para a apresentação de

534

soluções em termos de tecnologia para melhorar a gestão do serviço público. Tanto o

535

serviço de destoca e plantio de árvores, que foi lançado e tem feito a diferença para

536

conseguir melhorar a manutenção da parte da arborização urbana, que na opinião do

537

Secretário é uma deliberação fundamental e uma atividade de primeira ordem, assim

538

como a continuidade do serviço de erradicação que é uma outra atividade que tem

539

dado uma garantia e segurança para os trabalhos, e a Secretaria está finalizando uma

540

demanda que se estendia desde 2019, atendendo as solicitações do ano de 2018 ou

541

seja foi vencida quase uma década com relação a esse serviço, tornando-se também

542

outra atividade fundamental. Fazendo um grande resumo, o Secretário acredita que

543

esses seriam os itens de deliberação urgente para a manutenção das atividades da

544

Secretaria. Após a explicação do Secretário, passou-se a palavra para a conselheira

545

Renata.

546

questionamentos e espera que seja questionamentos também dos outros

547

conselheiros. A conselheira inicia dizendo que como o Secretário mencionou está

548

sendo tratado de recursos públicos, então deve-se ter um cuidado e um zelo

549

principalmente com a destinação desse recurso, então a nível de CONSEMMA, a

550

Conselheira imagina que os conselheiros possuem uma responsabilidade e podem

551

ser responsabilizados por isso, então é necessário ter todas as informações

552

disponíveis e lembrar que por se tratar de recursos públicos deve-se vincular

553

necessariamente as situações certas e concretas, não se pode pegar o dinheiro e

554

colocar em qualquer local, deve-se ter uma finalidade, um destino especifico, essa é

555

uma primeira consideração. A pergunta da conselheira é quais são as despesas

556

correntes da SEMA que estão sendo impactadas com essa redução de 15% e

557

acrescenta que o Secretário mencionou que os valores que a SEMA vai estabelecer

558

como prioridade dos recursos que ela recebe da prefeitura vão ser para pagamento

559

dos servidores, até inclusive em uma das planilhas há o pagamento de estagiários

560

que seria o valor por mês de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco) e de R$ 31.000,00

A

conselheira

Renata,

indica

ao

Secretário

que

possui

vários
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(trinta e um mil reais) no período de 2020 como um todo. A conselheira gostaria de

562

entender qual é a despesa corrente da Secretaria e o que está sendo priorizado agora

563

e qual seria o valor mensal, porque não se sabe quanto tempo vai durar tudo isso,

564

então pode-se utilizar e provisionar todo o valor do fundo, sobrando R$ 5.000,00 (cinco

565

mil reais) e no ano que vem não ter nada, porque a arrecadação Municipal, Estadual

566

e Federal está comprometida, então valores do ICMS Ecológico talvez venha também

567

reduzidos para o Meio Ambiente, Educação e Saúde. O Secretario respondendo ao

568

questionamento da conselheira Renata, indica que colocando em números sem a

569

riqueza dos centavos, mas hoje aproximadamente se tem R$ 10.000.000,00 (dez

570

milhões de reais) que é só a rubrica, a folha de pagamento e um pouco mais de R$

571

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais) da despesa do ano como um todo para

572

todas as atividades de custeio, o Secretário expõe que hoje tem R$ 12.000.000,00

573

(doze milhões de reais) do seu orçamento, tirando 15%, a conta ficou R$ 1.725.000,00

574

e indica que se parar tudo ainda falta dinheiro, porque praticamente toda a despesa

575

da Secretaria é com folha de pagamento. E a questão é que algumas atividades não

576

podem ser cortadas, como por exemplo, o recurso da folha, mas é possível cortar o

577

recurso das horas extras da folha. Todas as outras despesas, e conforme explicado

578

nas planilhas as previsões de gastos, então hoje se a Secretaria tiver que fazer frente

579

a redução de 15% e não houver outra forma, se encerra praticamente todas as

580

atividades e fica aquilo que é possível trabalhar em home office e algumas atividades

581

de custeio básico. O Secretário indica que a Secretaria está fazendo uma releitura de

582

todas as suas atividades e serviços, então nesses 30 dias foi feito um relatório dos

583

centros de custos, então por exemplo, foram analisadas todas as atividades, setor por

584

setor, licenciamento ambiental, mesmo que seja atividade vinculada a serviço com

585

pagamento de folha, se tem por volta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$

586

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para custear essa atividade por mês. O

587

Secretário indica que possui seu setor de educação ambiental para fazer o pagamento

588

para praticamente as atividades do pagamento da folha dos servidores que são por
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volta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por

590

mês, e assim por diante. O Secretário indica que pode disponibilizar esse centro de

591

custo para todos, mas a situação é se tem um orçamento de R$ 12.000.000,00 (doze

592

milhões de reais), R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) seria rubrica folha de

593

pagamento e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) seria todos os outros. O

594

Secretário indica que sendo bem claro e transparente concorda com a conselheira

595

Renata, visto que daqui dois ou três meses seja necessário rediscutir sobre isso, pois

596

estamos entrando em mundo novo onde ninguém sabe o que vai acontecer, existe

597

dois caminhos, o caminho número um é que existe os recursos proveniente de fonte

598

vinculada e tentar utilizar esse recurso para fazer a manutenção dessas atividades ou

599

uma outra seria reduzir praticamente todas as atividades existentes para fazer frente

600

a essa redução de custo das fontes livres da prefeitura como um todo. A conselheira

601

Renata indica que sua outra pergunta, é se o valor que o fundo tem hoje, tem um

602

provisionamento, uma finalidade. Por exemplo, tem-se R$ 5.000.000,00 (cinco

603

milhões de reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) já estava previsto que

604

seria gasto. Visto que isso é importante e deve ser levado em consideração, porque

605

se já está provisionado, deve-se diminuir esse valor do total. A conselheira expõe que

606

imagina que o fundo é praticamente uma empresa, como se fosse administrado o

607

dinheiro, o quanto recebe, o quanto tem de conta para pagar e o quanto sobra, então

608

acredita ser plausível a solicitação da SEMA para o Fundo, mas deve-se ter

609

determinados cuidados e esse é um dos questionamentos, se há alguma solicitação

610

já aprovada, já destinada e aprovada pelo CONSEMMA que tem esse recurso já

611

restrito para essa finalidade. O Presidente Charles respondendo ao questionamento

612

da conselheira Renata indica que em um primeiro momento, tendo que retornar dois

613

anos atrás para falar sobre isso, havia de forma organizada uma planilha com diversos

614

itens, alguns deles era apenas uma deliberação e não tinha se transformado em um

615

processo, alguns outros eram processos em andamento e alguns já haviam sido

616

executados mas ainda constavam nesse documento, isso foi o que se obteve na
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gestão de 2018/2019. Durante dois anos, como era novidade para uma boa parte, a

618

gestão não conseguiu levar isso a ferro e fogo no sentido de que o que estava previsto,

619

deliberado, tinha sido executado ou não e montar também um plano de ação ou um

620

provisionamento desses custos, portanto no momento de gestão de dois anos, o que

621

foi deliberado era o que já acontecia, então não houve nenhuma novidade para ser

622

fazer uma reflexão igual está sendo feita nesse momento de forma tradicional no

623

conselho. Então hoje existe uma planilha com todos os detalhamentos, investimentos,

624

receitas e despesas, todo mundo tem acesso a isso depois do envio do Secretário,

625

hoje é possível fazer uma provisão disso, até então muito pouco se planejou, tudo o

626

que foi encaminhado vem de encontro com a Secretaria não tem como pensar

627

separado, tem que pensar junto. Então, se em algum momento foi feito algum

628

encaminhamento e no meio do caminho foi necessário fazer a mudança e muitos

629

aconteceram assim, está registrado e toda qualquer mudança de aplicação, de

630

recurso e aquisição buscou-se resgatar o que já havia sido deliberado anteriormente

631

e fazer uma mudança ou não disso para ter essa segurança na decisão. Então pode

632

ter ainda passado alguma coisa que já está programada, prevista e não está sendo

633

computado, sendo necessário fazer um filtro disso, mas não existe um plano de

634

aplicação até então, surgiu agora essa proposta de ter um plano de aplicação para

635

esses devidos fins. O Presidente indica que se alguém que estava a mais tempo no

636

conselho quiser resgatar outras informações, que se manifeste. A conselheira Renata

637

indica que gostaria de fazer uma sugestão ao Secretário, visto que acredita serem

638

informações muito importantes não só para a SEMA mas principalmente para o

639

CONSEMMA e que deve-se lembrar e analisar criteriosamente esse pedido, não só

640

por conta da covid-19 e pelo fato de necessariamente vincular todo o valor do fundo

641

em uma situação que dependendo do que for deliberado, é possível que não se

642

consiga deliberar de novo e reaver esse valor, visto que já estará vinculado, já estará

643

gasto e talvez não conseguir devolver esse valor para o fundo. E explica que acha

644

necessário o conselho analisar criteriosamente esse pedido, principalmente, na parte
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legal, se é realmente plausível ou não, se é pertinente e legal, até porque é uma

646

situação nova, então não se sabe o que vai acontecer depois, seja daqui um mês ou

647

dois meses e acredita que por conta de muitos municípios emitirem esse decreto de

648

calamidade pública todos os municípios irão utilizar recursos e que provavelmente o

649

Tribunal de Contas e o Ministério Público possa a vir a verificar tudo isso depois e

650

sugere que seja analisado por todos os conselheiros criteriosamente. O Secretário

651

José Roberto em relação a sugestão da conselheira Renata esclarecendo e

652

corroborando com a conselheira, indica que quando assumiu, em determinados

653

momentos, por diversas aplicações terem sido deliberado em momentos específicos

654

e nem sempre haver uma centralidade da informação, a busca de se fazer uma

655

planilha com essa metodologia e a intenção é eventualmente incluir um item ou excluir

656

um item, e assim manter uma única tabela, uma única forma de acompanhamento.

657

Existe algumas previsões em determinadas reuniões de fazer um investimento no

658

viveiro ou para ser feita a compra de um caminhão pipa, naquele momento eram

659

deliberações importantes e nesse momento mudou-se o foco de alguns trabalhos,

660

então a intenção de manter um único plano de aplicação, é justamente pra entender

661

que foi retirado um e colocado outro e assim sucessivamente, até porque o Secretário

662

se viu com dificuldades de entender em qual momento foi feita a deliberação. O

663

objetivo de ser um documento único é justamente para se ter o acompanhamento

664

sempre com aquilo que é a previsão real, nada impede a discussão de todos os

665

conselheiros, mas existe algumas situações que foram discutidas anteriormente que

666

não colocado nesse plano de aplicação pois a Secretaria entendeu que poderiam ser

667

tratadas de uma outra maneira ou gerenciado de uma outra forma, então o plano atual

668

foi feito para se ter um marco novo e as deliberações serem daqui para frente. O

669

Presidente Charles passa a palavra para o conselheiro Yuri. O Conselheiro Yuri inicia

670

sua fala, dizendo que acha louvável a organização daqui para frente nesse formato

671

da planilha, e acrescenta que não participa da Câmara Técnica do Fundo e enquanto

672

houve as fala o conselheiro fez algumas anotações e que sua fala se baseia elencando
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com a Câmara Técnica de Educação Ambiental, visto que será tratado sobre a Política

674

Municipal de Educação Ambiental, e indica que estão propondo tomando como base

675

as legislações estaduais e federais indicam e as experiências, quando se trata do

676

fundo municipal, está sendo proposto que deve ser destinados no mínimo 15% (quinze

677

por cento) do recurso do fundo á ações e estratégias em Educação Ambiental,

678

tomando como base essa proposta e que se consiga transformar em um projeto de lei

679

que viesse a ser aprovado, dos R$ 5.195.000,00 (um milhão cento e noventa e cinco

680

mil reais) atual do fundo, pela planilha da SEMA há uma proposta de R$ 100.000,00

681

(cem mil reais) em investimento de materiais de Educação Ambiental, isso

682

corresponde a 1,9% (um virgula nove por cento) do valor do fundo, se incluir o

683

PROVERDE dizendo ser um Programa de Educação Ambiental 100% do valor

684

proposto de investimento que é R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), se somar

685

esses valores da R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o PROVERDE mais o

686

investimento proposto de material de educação Ambiental se tem 9,6% (nove virgula

687

seis por cento) do total do montante existente no fundo hoje sendo investidos em

688

estratégias e ações de Educação Ambiental. O conselheiro indica a título de

689

informação, pertinente saber caso venha a aprovar, propor e posteriormente seja

690

aprovada a política vai dar essa divergência, então na ação que for tomada que os

691

conselheiros já pense nesse montante que está sendo destinado nessa planilha. Uma

692

outra questão, é que na planilha, quando se fala sobre custeio existem algumas

693

destinações em prestação de serviços, que a conselheira Renata também levantou

694

uma discussão, já como uma proposta, se for correto usar o fundo dessa forma,

695

porque não deixar já determinado que seja um investimento mensal do fundo. Como

696

o próprio Secretário comentou, covid-19 é uma situação que nunca aconteceu no

697

mundo antes, então na prefeitura vemos o prefeito semanalmente ao vivo, diz o que

698

foi avaliado e partir disso a cidade atuará de determinada forma, então porque não

699

deixar aprovado que se faça esse custeio nas prestações de serviço da SEMA,

700

enquanto houver essa contingência dos 15% (quinze por cento) e essa época de
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quarentena e mês a mês ir avaliando, a partir desse momento não há mais

702

necessidade. O conselheira acrescenta que não sabe se isso dos 15% (quinze por

703

cento) é uma coisa definitiva ao longo da gestão do Prefeito. E a planilha que fala

704

sobre os investimentos do fundo, os investimentos de aquisição direta incomodam o

705

conselheiro, então se oporia a realizar esses investimentos pelo fundo, não sabe se

706

seria muito adequado. O Secretário respondendo da explanação do conselheiro Yuri,

707

acredita, primeiramente, que deve se trabalhar de duas formas a questão, visto que

708

tem ciência da proposta da Política de Educação Ambiental com 15% (quinze por

709

cento), mas os R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que tem no fundo é uma

710

situação pontual de hoje, 15% 9quinze por cento) tem que ser calculado do orçamento

711

anual, então a reflexão posta pelo Secretário é que pelo fato de ao longo do tempo

712

não ter sido utilizado recurso ele se mantem nesse valor mas a conta dos eventuais

713

15% (quinze por cento) teria que ser calculado baseado na receita corrente do ano e

714

não no saldo acumulado porque daria uma diferença grande entre números. Com

715

relação a aquisição direta, não se fala de dispensa de licitação, a aquisição direta para

716

a Prefeitura existe algumas modalidades de formas de compra, tem como ser feito um

717

registro de preço onde se pré-define uma quantidade de itens que pode vir a ser

718

comprado e utilizando conforme demanda, a aquisição direta não é um processo feito

719

por meio de dispensa de licitação, mas se todas as Secretarias vem a falar no

720

processo que vão comprar cem computadores a compra deve ser de cem

721

computadores, o registro de preço pode ser feito de dez mil computadores uma

722

suposição é possível comprar de um a dez mil, a diferença está justamente que o

723

registro de preço é feita uma expectativa e pode ser utilizada conforme demanda e a

724

aquisição direta efetivamente o município vai comprar aquilo só que a modalidade de

725

compra é por pregão não sendo uma dispensa. A conselheira Renata faz um

726

questionamento com relação a situação pontuada pelo Secretário da aquisição direta

727

que o conselheiro Yuri abordou, visto que imagina que quando se é promovida uma

728

licitação já se tem um valor vinculado que pode ser gasto, quando foi feita a licitação
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dos eletroeletrônicos, computadores nessa aquisição, esse valor já não tinha sido

730

reservado para a compra disso. O Secretario respondendo ao questionamento indica

731

que vários valores já estavam reservados, por exemplo, existe uma demanda antiga

732

para o ar condicionado do Centro de Educação Ambiental, a questão é que esses

733

processos e até uma forma de todos os conselheiros entenderem não é porque o

734

conselho delibere para um determinado equipamento especificamente que isso vai

735

ser feito de acordo só com a demanda da Secretaria através dos conselheiros, então

736

houve uma modificação dos processos de aquisição do Município de Londrina fazendo

737

um calendário de compras para atender diversas Secretarias ao mesmo tempo, esses

738

processos atendem demandas de todas as Secretarias. Então se o conselheiro decidir

739

pela compra de um ar condicionado para o Centro de Educação Ambiental até um

740

tempo atrás eram demandas isoladas especificas, mas hoje há um calendário de

741

compras para diversos equipamentos ao longo do tempo, então entra nesses

742

processos ou embora uma demanda dos conselhos se não entrar no calendário de

743

compras acaba não entrando a aquisição, pois a aquisição é feita pela Prefeitura como

744

um todo e não Secretaria isoladas. A conselheira Renata questiona como é feito o

745

desprendimento do valor, cada Secretaria encaminha o valor para a prefeitura do que

746

está sendo gasto com ela. O Secretário indica respondendo ao questionamento, que

747

o processo é, existe um calendário de compras para determinado equipamento, abre-

748

se uma solicitação para todos para verificar uma demanda todas as secretárias tem

749

que responder em um determinado período as demandas necessárias, junta-se todas

750

essas demandas na Secretaria de Licitação, essa demandando se transforma em

751

quantitativo, há um pessoal que vai fazer um orçamento, o orçamento é feito de um

752

determinado equipamento para atender todas as Secretarias, com a planilha de

753

orçamentos prontos retorna-se as Secretaria para verificar se mantem ou não aquela

754

demanda, para retornar para a Secretaria de Licitação para abrir o procedimento

755

licitatório e a empresa que der o menor valor fazer a aquisição, disso retorna e cada

756

secretaria faz os empenhos individuais de acordo com cada demanda. É daí que
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muitas vezes todo esse trabalho leva um ano, um ano e meio para conseguir ser

758

finalizado. O Presidente Charles passou a palavra para a Conselheira Ariella. A

759

conselheira indica que está sendo falado muito sobre esse contingenciamento de 15%

760

(quinze por cento) e gostaria de saber do Secretário, se o mesmo possui o valor liquido

761

de quanto representa o contingenciamento de 15% no orçamento da SEMA e se ele

762

se assemelha ao montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que está

763

sendo solicitado ao Fundo. Outra questão é que não ficou claro para a conselheira

764

que em determinado momento foi questionado que restaria apenas R$ 5.000,00 (cinco

765

mil reais) de saldo do Fundo para o próximo exercício da gestão e foi comentado que

766

a intenção é essa de utilizar todo esse valor do fundo para não deixar parado. A

767

conselheira gostaria de saber se essa preocupação advém em decorrência do decreto

768

que institui a calamidade pública do Município e as alterações que são permitidas na

769

Lei de Responsabilidade Fiscal para que o Município utilize do nosso dinheiro para

770

combater o corona vírus e se a preocupação for em decorrência dessa utilização qual

771

seria justificativa para gente esvaziar o nosso fundo nesse determinado momento

772

considerando o agravamento da situação incerta. Por fim, também foi comentado em

773

alguns momentos sobre esse valor do fundo não estar sendo utilizado, mas parado, o

774

que também não é muito interessante, mas houve a Conferencia do Meio Ambiente

775

que já aprovou algumas coisas e a questão de algumas iniciativas que já vem

776

tramitando dentro do CONSEMMA, que se tenta tirar do papel, a exemplo do

777

pagamento á serviço ambiental que é uma questão que vinha sendo discutida no outro

778

conselho que seria interessante dar continuidade (Gravação 3: 38:00 – travou para

779

entender). O Presidente Charles relembra que é necessário encaminhar para o final,

780

visto que existe outra assuntos ainda para serem tratados. A conselheira Ariella

781

acrescenta sua fala, indicando que percebe que todos possuem muitos

782

questionamentos em relação a aplicação dessa planilha e gostaria de colocar como

783

um ponto de reflexão talvez ver se não seria plausível prorrogar o prazo para essa

784

deliberação, passando pela análise da Câmara Técnica Jurídica quanto a viabilidade
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dessa aplicação nos próximos 30 dias. O Presidente indica que ao final do debate iria

786

questionar aos conselheiros, se a explicações foram suficientes para tomar uma

787

decisão e qual tipo de encaminhamento é possível dar. O Secretário esclarecendo

788

alguns pontos questionados pela conselheira Ariella, indica que o valor do

789

contingenciamento da SEMA representa a ordem de R$ 1.725.000,00 (um milhão,

790

setecentos e vinte e cinco mil) esse é o valor de 15% (quine por cento) de redução em

791

termos de custeio do orçamento da Secretaria. Com relação a metodologia ou

792

proposição de externalizar para a sociedade que se tem finalidade dos usos dos

793

recursos que estão acumulados ao longo do tempo não é de agora, já existe

794

procedimento no Ministério Público questionando o porquê tem recurso parado e não

795

foram aplicados e infelizmente nesses momentos se acaba tentando buscar dar

796

andamento, não é uma situação de agora, mas que vem do ano passado, que era a

797

proposição e acompanhamento dos gastos. O Secretario relembra que é uma

798

proposição de uso, nem tudo vai sair exatamente agora, a proposição é deixar fixado

799

e deixar externalizado para a sociedade como houve a deliberação e a intenção de

800

uso dos recursos existentes. A questão do covi-19 deixou isso mais latente, mas é

801

algo que vinha de antes. O Presidente Charles passou a palavra para a conselheira

802

Solange, que gostaria de argumentar que ter um plano com aquilo que vai se gastar

803

é muito importante, é um mérito, visto que não se teve esse tipo de apresentação por

804

parte da Secretaria em outros momentos. E indica que concorda com a posição da

805

Conselheira Ariella com relação a dar mais estudo as despesas para ficar bem

806

certinho, mas acontece que o contingenciamento desse ano vai atacar e ferir todas as

807

políticas públicas que não sejam saúde e educação por conta da questão

808

constitucional visto que se tem um limite, as demais políticas vão sofrer. Então fazer

809

esse plano e observar bem aquilo é possível a fim de já deixar planejado e começar a

810

fazer um uso do recurso vai ser estratégico, porque esse ano inclusive é o último de

811

mandato, nesse ano não é possível fazer despesas para o próximo ano se não se tem

812

dinheiro em caixa, foi visto em outros momentos que o dinheiro do fundo retornou para
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o caixa da Prefeitura, o prefeito fez uma notícia de que esse dinheiro não retornaria

814

mais, mas se sabe que no último ano de mandato com uma emergência sanitária que

815

ninguém esperava são coisas que o CONSEMMA precisa agir de forma estratégica e

816

junto com a Secretaria, que no sistema da Política Ambiental é o órgão gestor da

817

Política. A conselheira acha que fazer esse estudo para se ter certeza daquilo que vai

818

ser empregado é importante e observar aquilo que está colocado no plano, visto que

819

tem algumas ações que são esperadas a muito tempo, por exemplo, a questão do

820

Parque Arthur Thomas e é necessário levantar dentro do conselho e que já foi falado

821

a questão da Educação Ambiental. Então essas coisas todas nesse momento podem

822

se organizar, o CONSEMMA ter certeza não ficando nenhuma dúvida e fazer a

823

aplicação desse recurso. A conselheira acrescenta que possui receio de como vamos

824

acabar esse ano do ponto de vista do Município, não vai ser um ano fácil, então aquilo

825

que vai ser possível usar e aplicar para a Política no caso a do Ambiente, devemos

826

agir rapidamente e com bastante segurança jurídica e relembra a discussão que

827

houve quando foi encaminhado para o fundo a questão da realização do corte das

828

árvores e que foi falado também da destoca e da plantação de novar árvores e ver o

829

resultado daquela decisão sendo efetuado na cidade, então é possível ver que uma

830

ação importante está sendo realizada e pensa que os trinta dias são necessários, mas

831

que se deve olhar o plano apresentado pela Secretaria de uma maneira estratégica

832

nesse momento. O Secretário diante da fala da conselheira Solange, gostaria de

833

ratificar que é exatamente essa a consideração, hoje externacionalizar para a

834

sociedade que se tem um planejamento de aplicação do recurso, demonstra-se

835

estrategicamente que embora entre o planejamento e a efetiva execução leve-se

836

algum tempo, se tem um norte a ser seguido. Não manter dessa maneira, e isso que

837

é uma realidade, pode ser vista como alternativa de uso em aplicação em outras

838

áreas, por isso que a estratégia da Secretaria, visto que é uma proposição e a intenção

839

é de se discutir as melhores maneiras. Mas deixar o mínimo possível como saldo é

840

justamente que isso pode ser realinhado, revisto ou alterado, como por exemplo, o
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plano de aplicação 1 pode virar plano de aplicação 2 ou 3, mas é estratégico se manter

842

o máximo possível que se tenha um norte, uma finalidade e não quer dizer que ao

843

longo do tempo não mude em alguns aspectos, mas se mantem 40% ou 50% isso

844

pode de fato ser visto como alternativa para se manter parte e a outra parte ser

845

realocada. O Secretário explica que com todo o respeito aos conselheiros isso é algo

846

que pode vir a acontecer nos próximos dias, próximas semanas ou próximos meses.

847

Infelizmente esse é o cenário atual. O Presidente Charles passou a palavra para o

848

Conselheiro Wagner. O conselheiro iniciou sua fala indicando que o que a Conselheira

849

Solange falou era mais ou menos o que falaria. E que seu entendimento em relação

850

ao que o Secretário colocou, é que ele está preocupado com o que se tem à

851

disposição, dentro da situação que nos encontramos, qualquer Secretaria está em

852

busca de recursos. Então o Secretário está “protegendo” o nosso recurso. No entanto,

853

o conselheiro também concorda com o que foi colocado pelos outros conselheiros que

854

se manifestaram, que deve-se ter uma segurança daquilo que o conselho está

855

decidindo para que não se tenha um problema de decidir uma coisa e na frente ter

856

que responder juridicamente em relação a isso. O conselheiro acrescenta que

857

concorda com a proposição feita pela conselheira Ariella em relação a dar os 30 dias

858

para a Câmara Técnica Jurídica verificar essa situação, visto que não sabe como

859

funciona essa questão de custeio, pagamento de pessoas, apesar de que não viu na

860

planilha a questão de custeio do pessoal da SEMA. E uma outra questão, é que se o

861

conselheiro não está enganado, em uma gestão anterior, houve sim uma planilha

862

onde demonstrava todos os projetos que foram aprovados pelo CONSEMMA e

863

estavam na SEMA para poder seguir em frente. Após a fala do conselheiro Wagner.

864

O Presidente Charles explica que todas as vezes que foi deliberado algum recurso, o

865

conselho sempre foi muito responsável, atencioso e preocupado com relação a esse

866

tipo de deliberação, justamente prevendo o desdobramento e até onde os

867

conselheiros possuem responsabilidade quanto a isso. E acrescenta que sempre

868

avaliou pessoalmente que seja R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 200.000,00
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(duzentos mil reais), R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou R$ 6.000.000,00

870

(seis milhões de reais) que a plenária deliberar para uso ou algum tipo de aplicação

871

terá que se ter um cuidado mesmo a partir disso em seguir todos os ritos, níveis de

872

aplicação e todos os tipos de prestação de contas não nos eximindo da

873

responsabilidade mas também envolvendo as demais etapas posteriores que são

874

diversas, inclusive participação da Procuradoria Geral do Município e acredita que

875

todo cuidado é necessário, mas que precisa-se de um equilíbrio do tempo. E que no

876

seu entendimento tudo o que está levando a conversa é que são muitos itens, muitos

877

pontos, é um valor expressivo e se pretende ter um cuidado maior para definir isso e

878

gostaria de levantar duas questões rápidas e de fácil entendimento e expõe que viu o

879

Município fazendo alguns investimentos e auxílios com relação a animais, cestas

880

básicas, e portanto não vê o assunto da ração excesso ou desvinculado do nosso

881

tema falar da causa animal, ter um entendimento e aproximação com relação a

882

colaborar se for o entendimento de todos e não desvincula a causa animal do

883

CONSEMMA ou da SEMA está junto. Em segundo ponto, acredita que essa questão

884

de redução de recurso do Município para a SEMA que já é um recurso reduzindo,

885

fazendo com que eles trabalhem muito justo, é algo que em um primeiro momento,

886

deve-se ter um atenção melhor, reduzir 15% é uma segurança que a Secretaria

887

precisa ter, e se tem recurso no Fundo, isso não é de muito impacto e de fácil

888

compreensão. O Presidente indica que acredita que dada toda a energia da reunião e

889

do momento e se for do entendimento de todos, não fazer uma votação global, mas

890

sim fracionar e trazer para a discussão algo especifico da previsão de redução dos

891

15% (quinze por cento), algo que seja mais fácil o entendimento, sendo uma sugestão

892

para a plenária dar um encaminhamento. A proposta do Presidente, então seria, de

893

em um primeiro momento avaliar a redução dos 15%, e ver se é possível suprir isso

894

dentro das necessidades que a Secretaria vai demandar e obviamente prestar contas

895

disso, em um segundo momento em relação a ração. O Conselheiro Wagner se

896

manifesta em relação a fala do Presidente e indica que em relação aos animais sugere
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que a ONG solicitasse também, visto que o que vai falar também é um problema de

898

meio ambiente, o mesmo valor ou metade desse valor, ou seja, R$ 300.000,00

899

(trezentos mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para ração e R$ 100.000,00

900

(cem mil reais) para cesta básica, porque do mesmo jeito que as pessoas que não

901

estão tendo condições de cuidar de seus cachorros provavelmente não tem comida

902

no prato. Então sua proposição é de que as ONG´S fizesse uma nova redação, porque

903

a falta de comida vai fazer com que seres humanos adquiram doenças e a questão

904

da zoonose entendeu-se como animais doentes que vão provocar doença nos seres

905

humanos. O Secretário indica que gostaria de posicionar, visto que o Município já está

906

comprando vinte mil cestas básicas através da Secretaria de Educação e da

907

Secretaria de Assistência Social, é um fato que embora louvável, são questões já

908

analisadas no âmbito de outras políticas públicas. Hoje para deliberar isso, estaríamos

909

transferindo esse recurso, por exemplo, do Fundo do Meio Ambiente para o Fundo de

910

Assistência Social para conseguir fazer frente a essa sugestão, então é algo que deve

911

ser analisado, porque, para a Secretaria comprar essas cestas teria que estar

912

vinculado a atividade fim que seria da Assistência Social, então haveria que transpor

913

esse recurso para essa Secretaria para poder fazer essa frente. E o Secretário

914

gostaria de colocar também que a prefeitura já está realizando a compra dessas

915

cestas, mas também não se sabe, até por conta de ser uma novidade isso vai fazer

916

frente a essas famílias nesse momento, mas se vai ser necessário fazer outras ações

917

no futuro. A conselheira Eliane, indica que em relação a proposta do Wagner, que foi

918

colocado dentro do COMUPDA e inclusive foi enviado um ofício a Prefeitura fazendo

919

a solicitação para a compra de ração e que foi acrescidas a essas cestas básicas

920

fazendo o levantamento das famílias que possuem animais para que também essas

921

pessoas pudessem ter o alimento, então dentro do possível tenta auxiliar. Mas nesse

922

primeiro momento e até como ONG o intuito é tentar amenizar o sofrimento dos

923

animais. A conselheira Renata se manifesta e indica que com relação aos ofícios,

924

especifico das rações, gostaria de sugerir que fosse mais detalhado o que vai ser
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gasto com esse valor porque foi solicitado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil

926

reais) e acredita que poderia ter um pouco mais de informação, especificamente esse

927

valor vai ser direcionado para determina coisa, para tantas famílias e acha que o

928

pedido está muito genérico. E acrescenta que pelo o que consta no ofício, é apenas

929

ração para cães e gatos, mas aqui se fala que pode ser utilizado para famílias, para

930

cesta básica. A conselheira Eliane complementando a fala da conselheira Renata que

931

a ideia é que sejam comprados somente ração para cães e gatos. Então em um

932

primeiro momento a intenção é de atingir de cinco mil a cinco mil e quinhentos animais,

933

dentro desse recurso seria feita a compra e seria feita a logística para entrega,

934

inclusive colocando essa ração dentro das cestas básicas para que fosse distribuídas

935

a essas famílias de baixa renda. A conselheira Renata complementa sua fala anterior,

936

explicando que entendeu o que foi colocado pela conselheira Eliane, mas pelo ofício

937

não dá para saber todas essas informações, se alguém vir a fiscalizar porque o

938

conselho transferiu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para tal instituição, é

939

necessário ter detalhado as informações. O Secretário complementa questionando

940

que seria um plano de aplicação específica dessa finalidade. A conselheira Eliane se

941

manifesta, para que os novos conselheiros entendessem que esses pedidos da

942

ONG´S não é um pedido sem fundamento, até o ano de 2018 todas as multas

943

referentes a animais, ou seja, cavalos, cachorros, gatos, multas referentes a maus

944

tratos todo esse dinheiro entrava dentro do Fundo do CONSEMMA, a partir do

945

momento que foi criado o COMUPDA foi exatamente para que pudessem ser

946

direcionados e os gastos serem específicos na recuperação desses animais.

947

Infelizmente, é um fundo novo então os recursos são bem reduzidos e são

948

direcionados ao tratamento desses animais dos quais a SEMA e a Diretoria de Bem-

949

Estar Animal fazem o socorro. Então por isso o pedido direcionado aos CONSEMMA

950

para que nesse momento emergencial fosse possível atender esses animais. O

951

Presidente indica que existem mais alguns temas a serem tratados. Então existe a

952

possibilidade de deixar para a Câmara Técnica de Assunto Jurídicos e a Câmara
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Técnica do Fundo uma nova análise e emissão de um parecer para a próxima reunião,

954

seja ela Ordinária ou Extraordinária. O presidente acrescenta que acredita que essas

955

mudanças podem acontecer rapidamente, não se tem a segurança total desse recurso

956

que está no fundo ser reaplicado em uma outra questão municipal, mas temos o

957

compromisso de fazer um bom direcionamento e uma boa aplicação do recurso. A

958

Secretaria é o nosso ponto de apoio, é quem subsidia todas as nossas ações,

959

demandas, suporte para que os conselheiros sempre olhe com bons olhos as ideias

960

e proposições e que se tem o ponto crítico para ser possível avaliar e comentar, mas

961

a grande maioria não está confortável em tomar uma decisão sim ou não em relação

962

a esses pedidos. Então para superar isso, é necessário dar o encaminhamento, como

963

sugestão já que aprovação não é ponto de recurso em um primeiro momento,

964

marcando uma reunião com a CT Jurídica e a CT do Fundo para que façam uma

965

análise disso e em um segundo momento se for o entendimento da maioria que o

966

conselho retome uma Extraordinária para tomar o cuidado de não deixar a coisa se

967

alongar e ficar depois sem opção. A conselheira Solange se manifestou sugerindo

968

para que o processo fosse agilizado, que a conselheira Eliane fizesse o que a

969

conselheira Renata sugeriu, de encaminhar um plano de aplicação com um modelo

970

simples, tendo uma justificativa, um cronograma e um plano daquilo que vai ser gasto

971

com valores, isso já iria adiantar o trabalho futuro, porque querendo ou não o recurso

972

vai ter que ser encaminhado e para isso vai precisar dessas informações, então talvez

973

seria ideal ser feito nesse período, para que não demorasse mais tempo. A

974

conselheira Eliane respondendo as sugestões das conselheiras Renata e Solange

975

indica que vai fazer a solicitação, e que gostaria de trabalhar diretamente com o banco

976

de ração, visto que acha ser a forma mais transparente possível porque já se tem um

977

cadastro, e para não dizer que a ração ficou parada e a ONG escolheu essas pessoas

978

para fazer a divisão da ração. Então a conselheira solicitaria através de um ofício ao

979

banco de ração, a listagem de protetores, outra das pessoas que recebem benefícios

980

de Bolsa Família, perguntaria se eles gostariam de agregar mais gente, colocaria
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muitos acumuladores e apresentaria essa nova proposta ao conselho. O Presidente

982

indica que essa situação pode se dar de duas frentes, tanto chegar detalhado nesse

983

formato quanto a gente propor as diretrizes para que sejam seguidas. Mas melhor que

984

chegue detalhado para economizar tempo, e deliberar de forma mais rápida. Entrou-

985

se no item “3.3.2) CT Educação Ambiental: Encaminhamento da Política

986

Municipal de Educação Ambiental: O Presidente questiona se o Secretário possui

987

alguma novidade em relação a esse assunto. O Secretário indica que não sabe se é

988

do conhecimento de todos, mas foi feita uma alteração da gerência de Educação

989

Ambiental, foi encaminhado o processo a nova responsável pelo setor, retornou,

990

ratificando a última versão e agora o secretário se compromete a mais uma vez

991

retornar esse processo a Secretaria de Governo para buscar o encaminhamento

992

desse processo junto a Câmara Municipal para tentar transformar esse projeto de lei

993

em lei. O Conselheiro Yuri após o comentário do Secretário indica que só resta

994

agradecer o empenho da Secretaria. O Secretário agradece pela participação de

995

todos, visto que possui um compromisso e precisara sair mais cedo da reunião e

996

espera ter sanado toas as dúvidas. E volta a dizer que seja através das plenárias ou

997

através da Câmaras Técnicas, o plano foi muito discutido internamente pela Secretaria

998

e é possível fazer todos os detalhamentos que forem julgados necessários e acredita

999

que a sugestão da conselheira Renata de marcar uma reunião conjunta entre as para

1000

as primeiras analises é um bom encaminhamento caso achem viável, e gostaria de

1001

pedir que esses 30 dias até a próxima reunião fossem cortados, pelo menos as

1002

primeiras discussões serem feitas o quanto antes até porque dia 30 será feito o

1003

fechamento do mês e vai ser possível ter o real cenário, pois até então houve a

1004

apuração do mês de fevereiro, então as Secretarias meio vão ter uma maior certeza

1005

e segurança de como vai estar a saúde financeira do município. Então o quanto antes

1006

for encaminhada essa discussão, mais estratégico é para todo mundo. O conselheiro

1007

Danilo indica que seria interessante o Secretário destacar da planilha de orçamento o

1008

que é realmente necessário para poder ser deliberado em uma Extraordinária, talvez
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para cumprir os anseios mais urgentes. Mas acredita que como várias pessoas

1010

comentaram essa votação em bloco é um pouco prejudicial. O Presidente indica que

1011

o conselho pode fazer um ofício com essa solicitação para que dentro do orçamento

1012

geral apresentado, que destaque quais seriam os principais investimentos

1013

emergenciais e se a plenária entender é possível fazer esse encaminhamento,

1014

formalizando para o Secretário para que ele apresente antes na reunião das Câmaras

1015

Técnicas, a fim de ter isso em mãos para fazer a reanalise. Entrou-se no item “4)

1016

Informes gerais: Após isso, o presidente relembrou que enviou aos conselheiros um

1017

documento da Federação do Conselho de Meio Ambiente e não analisou bem apenas

1018

encaminhou, sobre a questão de custo de treinamento para os conselhos e

1019

independente de ter custo ou não a intenção foi de passar a informação para todos. E

1020

expõe que houve um reunião rápida com o pessoal da FIEP falando sobre as ODSs e

1021

acredita que vão ter uma boa relação com eles quanto aos trabalhos da Câmara

1022

Técnica dos ODSs, para que não se faça nenhum trabalho novo mas que se consiga

1023

aproveitar todo um preparo resistente a nível Paraná com relação aos 17 objetivos

1024

que já acontecem em Londrina e que se some forças através do conselho e indica que

1025

o pessoal da FIEP teve um recepcionalidade sobre esse ponto e gostaram muito da

1026

proposta do conselho. Estavam presentes na reunião o Presidente, o conselheiro

1027

Washington e uma representante do FIEP que ficou responsável por enviar as

1028

instruções de como funciona e as condições para fazer parte desse projeto, vai ser

1029

submetido ao conselho e os conselheiros encaminham se vão ter interesse em

1030

participar ou não desse programa. O presidente que relembra quanto as novidades

1031

que estão se desdobrando sem a estagiária que ficaria responsável pelo dia-a-dia do

1032

conselho. E acredita que precisa ser deliberado formalmente que a questão é marcar

1033

uma próxima reunião da Câmara Técnica e se as conselheiras responsáveis já

1034

conseguem pensar em uma data. A conselheira Renata indica que irá conversar com

1035

a conselheira Eliane sobre um possível data e depois mandará para todos os
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conselheiros, para ser possível primeiro analisar as agendas, compromissos. E

1037

complementa que as conselheiras se propõem em agilizar o mais rápido possível.

1038

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

1039

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

1040

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

1041

Charles Dos Santos (Biênio 2020/2021).
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