CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2019
1

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2019, às dezesseis horas, reuniram-se

2

nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental, na Rua da Natureza 155,

3

os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo e os demais presentes

4

como ouvintes. Não houve justificativas de ausência. O presidente Charles agradece

5

a participação dos conselheiros nas reuniões de 2018. Fala sobre a Conferência que

6

acontecerá no final deste ano, ressaltando que a partir de abril/maio devemos iniciar

7

a organização do evento. Fala também sobre o encontro de Educação Ambiental que

8

acontecerá em outubro, que estaremos envolvidos em ambos. Ressalta a importância

9

em transferir o CONSEMMA para o Centro de Educação Ambiental, para termos um

10

ambiente exclusivo, com a infraestrutura básica, como telefone, internet, climatização,

11

mediante aprovação em reunião anterior. Informou que vamos realizar o levantamento

12

de todas as pautas das reuniões de 2018, para verificarmos o que foi realizado e o

13

que está pendente, para darmos os devidos encaminhamentos. Informa que também

14

será feito um acompanhamento dos ofícios enviados, para sabermos os que

15

efetivamente tiveram retorno. O conselheiro Gustavo Góes ressalta que é papel do

16

secretariado acompanhar o andamento dos encaminhamentos, bem como manter a

17

organização destes assuntos que são deliberados em plenária. O Presidente Charles

18

informa que coletou uma lista com os processos em andamento que estão

19

aguardando apreciação do CONSEMMA, cerca de trezentos processos que aguardam

20

análise para emissão de parecer. Informa que a prescrição ocorre após três anos

21

contados da data da última movimentação, que são equivalentes a 1.095 dias. Com

22

base nessa lista, temos vinte e dois processos que prescreveram. Informa que irá

23

enviar essa relação de processos para a Câmara Técnica Jurídica para serem

24

analisados. Um conselheiro presente questiona em relação a prescrição. O Presidente

25

Charles responde que é perdido o direito de arrecadar o valor exigido na multa, que

26

iria para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, resultando em falta de punição ao

27

infrator. O conselheiro Gustavo Góes ressalta a importância da análise dos processos

28

que estão com o CONSEMMA, em respeito também a equipe de fiscalização da
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SEMA, que vai até o local, despende força laboral para emitir o auto de infração, sendo

30

indispensável que o Conselho exerça sua função de análise e emissão de pareceres.

31

O conselheiro Miguel, que compõe a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, informa

32

que desde o início a Câmara Técnica solicitou a relação de todos os processos que

33

estavam na fila para análise, com indicação dos que estavam mais próximo do prazo

34

de prescrição, para serem analisados. Até onde ele sabe, isto foi feito, porém informa

35

que não possui este controle, solicita que o controle comece a ser realizado, seja

36

fisicamente ou pelo SEI. Solicita que esta relação de processos seja enviada para a

37

Câmara Técnica para as devidas análises. O Presidente Charles reconhece o esforço

38

da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos no trabalho com a análise dos processos,

39

ressaltando que não está apontando culpados pela prescrição, que está apenas

40

expressando o fato ocorrido para que possamos obter melhorias nessa questão. O

41

conselheiro Gustavo Marconi solicitou receber essa relação de processos. O

42

Presidente Charles informa que irá enviar a relação para todos os conselheiros. O

43

conselheiro Miguel reforça que a maneira mais eficiente é receber o processo

44

digitalizado para ser analisado, pois retira a necessidade de vir até a SEMA buscar o

45

processo físico. O Presidente Charles informa que a ordem de análise é do mais antigo

46

para o mais novo, solicitando que após a saída da conselheira Margareth, a Câmara

47

Técnica se reorganize para analisar os processos pendentes. O Presidente Charles

48

solicita que seja verificado no Regimento Interno como se dará a substituição da

49

conselheira. O conselheiro Gerson informa que deve ser feito o despacho dos

50

processos prescritos, realizando a mesma justificativa para todos. O Presidente

51

Charles informa que apenas a UEL e Faculdade Positivo responderam o ofício para

52

nos auxiliar na análise dos processos. O Presidente Charles fala sobre os temas

53

aprovados na última Conferência de 2017. Relembra que o Conselho se comprometeu

54

em analisar estes assuntos, solicitando que isto seja feito para otimização do trabalho.

55

Informa que tais propostas estão publicadas no site da Prefeitura Municipal de

56

Londrina, na área destinada ao CONSEMMA, mas que mesmo assim irá encaminhar
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por e-mail para todos os conselheiros. Solicita que seja feita a leitura prévia para

58

posterior distribuição dos temas para as Câmaras Técnicas. O conselheiro Gustavo

59

Góes ressalta que cada Câmara Técnica deve definir os temas de sua prioridade, para

60

que no final do ano os resultados desejados sejam obtidos. O Presidente Charles

61

informa que será feita uma planilha para controle dos ofícios expedidos. Solicita saber

62

se há alguma restrição por parte dos conselheiros, em casos que exista demora na

63

resposta por parte da instituição que recebeu o ofício, em acionarmos órgãos como

64

Ministério Público, Controladoria, Corregedoria, entre outros, para cobrarmos o

65

respectivo retorno. Informa também que os ofícios enviados a partir de agora,

66

apresentará um prazo para resposta. Surge a proposta de começarmos a enviar os

67

ofícios pelo SEI, para que possamos ter o controle de prazos de uma maneira efetiva,

68

bem como proporcionar a publicidade dos atos. O conselheiro Miguel sugere que os

69

conselheiros devem acompanhar esses ofícios também, e não deixar apenas como

70

responsabilidade do presidente. É solicitado que seja criado um login especifico para

71

o CONSEMMA dentro do SEI, para começarmos a enviar os ofícios por este meio

72

eletrônico. O Presidente Charles ressalta que a pauta de cada reunião mensal, deve

73

ser pontualmente deliberada na própria reunião, pois caso contrário será protelado

74

para o próximo mês, o que dificulta o trabalho de todos. O Presidente Charles, ao fim

75

de suas ponderações, abre espaço para a fala dos conselheiros. O conselheiro

76

Wagner questiona sobre o e-mail que foi enviado referente ao recurso da multa do

77

condomínio Sun Lake. O conselheiro Gerson esclarece que o Conselho ficou

78

responsável em dar a sugestão dos parâmetros do Termo de Ajustamento de Conduta

79

que deve ser firmado entre o infrator e a SEMA. O conselheiro Gustavo Marconi

80

informa que as próximas atas devem ser melhores transcritas, para expressar

81

exatamente o que foi deliberado em plenária. O Presidente Charles informa que após

82

a elaboração da ata, ela é enviada para todos os conselheiros, que devem fazer a

83

leitura prévia e apontar qualquer alteração que deve ocorrer no momento de votação

84

para sua aprovação. A conselheira Rachel faz a sugestão de que as reuniões
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comecem a ser filmadas, para facilitar na elaboração da ata, com todos presentes

86

sendo favoráveis à ideia. É sugestionado por outro conselheiro presente, que seja

87

solicitado uma caixa de som exclusiva para o CONSEMMA, para auxiliar nas reuniões

88

futuras. Não havendo mais assuntos a tratar a reunião encerrou às dezessete horas

89

e quarenta minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo,

90

segue assinada por mim, Lisley Maluf Okada, estagiária do CONSEMMA, designada,

91

pelo Sr. Presidente Charles Santos.
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