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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE – COMDEMA. Realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezenove, às 13h45min., na sala de Reuniões, à Rua Piratininga, 691, 2ª andar –
Capacitação – Centro - Maringá/Pr. Compareceram à reunião os conselheiros: Flávio
Mantovani (CMM); Marcos Zucoloto Ferraz (SEMA); Juliane Aparecida Kerkhoff (SEMA
Suplente); Maria Lígia Guedes (SEMUSP); Eduardo Alcântara Ribeiro (suplente- SAÚDE);
Douglas Fabiano Costa Lima ( suplente - SEPLAN); Marco Antônio Bosio (PROGE); Paulo
Roberto Milagres (EMATER); Érica Khatlab Kuraoka (SANEPAR); Elenice Tavares Abreu
(UEM); Gilson José Fagion (INTEGRADA); Gisele Visioli (Titular – SINDICATO RURAL);
Bruno Tiago Contessotto Rigon ( ACIM); Letícia Raquel Kochepki de Brito (OAB); Gislaine
Lara Bussolo (CREA); Lídia Maria da Fonseca Maróstica (CRBio titular); Rogério Barbosa
de Lima (CRBio suplente); Márcia Aparecida Andreazzi ( ONG. INST. CESUMAR Titular);
Ana Domingues ( ONG. FUNVERDE); Laurice de Fátima Gobbi Ricardo (UNIFAMMA) e
Eduardo Augustinho dos Santos ( CODEM). E convidados: Luci Mara ( SEMA – Diretora);
Erik Borella ( SEMA – Coordenador financeiro); Jéssica Paschoeto ( SEMA- estagiária);
Celso Márcio Lorin (SEPLAN); Rodrigo Pitarelli ( MGÁ ORGÂNICOS); José Antônio
Borghi (Sindicato Rural de Maringá); Toni Refundini ( SEMA – Engenheiro); Lucinda
Aparecida Lima (SEMA- estagiária); Edilon Marciel Cabral Lemes ( SEMA- estagiário) e
Elenita Alves Gazeloto, Secretária executiva deste Conselho – COMDEMA. 1.
Encaminhamento da Secretária Executiva: O presidente Bruno iniciou a reunião as
13H:55min, agradecendo a presença de todos, apresentou o novo Secretário de Meio
Ambiente, Senhor Marcos Zucoloto Ferraz, apresentou também o presidente do Sindicato
Rural de Maringá, Sr. José Antônio Borghi. Todos os conselheiros fizeram uma breve
apresentação pessoal. Bruno falou que o Conselho está tendo muitas demandas, muitos
itens de pauta nas reuniões e, caso continue essas demandas, o Conselho terá que ter
ciência de que as reuniões deverão acontecer quinzenalmente. A secretária executiva fez
o encaminhamento dos processos referentes aos recursos de multas, o processo nº
36145/2018, originado pelo Auto de Infração nº 043/2018, referente a poda drástica de
nove (09) árvores, da espécie OITIS em logradouro público, o mesmo foi distribuído ao
Conselheiro Marco Antônio Bosio, e, o processo nº 50112/2017, referente ao Auto de
Infração nº 06/2017 que originou pela poda das raízes de uma árvore, da espécie
SIBIPIRUNA, que ocasionou sua morte e consequentemente teve que ser feita sua
remoção, foi distribuído à Conselheira Letícia R. Kochepki de Brito. Esses conselheiros
farão os relatórios os quais serão apresentados na próxima reunião ordinária do conselho.
2. Justificativa de Ausência: SEDUC, COPEL, FIEP, INST. CIDADE CANÇÃO E IAP. 3.
Aprovação das Atas: A Ata da 12ª Reunião Ordinária, foi colocada em votação, foi
aprovada por unanimidade. A Ata da 6ª Reunião Extraordinária foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade com as seguintes correções na linha 92: substituir a
frase “ O relatório não foi aprovado” por “O relatório não foi votado”, referente ao item nº 8,
sobre o processo nº 73712/2018, relatório da Conselheira Juliane, e teve a abstenção do
voto da Conselheira Elenice T. de Abreu que não estava na reunião do dia 19/12/2018.
Em seguida o Presidente solicitou aos conselheiros a inversão dos itens de pauta (08 e
11), plano de manejo e prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal – SEMA, respectivamente,
colocou em votação o pedido e foi aceito por unanimidade. 4. Parecer sobre alteração
do Art. 3° da lei 195/97 Proc. 73712/2018: O Conselheiro Eduardo Augustinho leu o
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parecer, a respeito da Lei 195/1997 de autoria do vereador Carlos Emar Mariucci, a lei
define uma área de 100 metros adjacente aos estabelecimentos tais como:
Escolas/CMEIs; UBS; USF e Núcleos residenciais da área rural, limítrofes da área urbana,
nos termos do Plano Diretor do Município, o vereador propõe a redução da área, caso o
proprietário implante em seu imóvel uma barreira verde no perímetro de divisa com os
locais citados, de 100 para 50 metros, o relatório do conselheiro não foi colocado em
votação, ficando definido que será realizada uma reunião da Câmara Técnica com a
presença do vereador, para esclarecimentos. Colocado em votação a convocação do
vereador, para participar da reunião de câmara técnica de Legislação juntamente com a
câmara técnica de Poluição, todos os conselheiros aprovaram e, diante disso, será feito o
convite ao vereador para que o mesmo se faça presente na reunião de câmara técnica
que será realizada na Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal – SEMA, com
data a ser agendada. 5. Alteração do Art. 7° da lei 1093/2017: Foi apresentada pela
Conselheira Juliane, o teor é o mesmo já discutido na 5ª Reunião Ordinária do
COMDEMA, realizada aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito na sala de
Reuniões dos Conselhos 3º andar Paço Municipal, as quatorze horas, item 7, como
segue: “A conselheira Juliane explicou que na ultima reunião extraordinária foi deliberado sobre a
nova composição e colocou as alterações para confirmar a aprovação, “porque já foi votada naquela
reunião, é só para confirmarem se o projeto de lei ficou certo”, a conselheira refere-se a terceira
reunião extraordinária do COMDEMA. Projeto de lei que visa alterar os artigos 6º e 7º da lei
complementar 1093/2017, art. 1º do projeto de lei, caput da lei complementar 1093/17, passando a
ter a seguinte redação: ficou incluído o paritário no artigo 6º da lei 1093/2017 que o COMDEMA é
órgão colegiado e paritário, aumentou para 28 membros titulares e 28 suplentes, sendo 14 Órgãos
governamentais e 14 Órgãos não governamentais, cortou a nomenclatura: empossado pelo prefeito.
O parágrafo único não foi modificado. Art. 2º- altera o art. 7º que trata da composição do
COMDEMA relocando as entidades governamentais, CREA e CRBIO, do setor não governamental,
inciso II, alínea “e” e “f” para o setor governamental, inciso I, apresentando as alíneas m e n, a nova
redação neste aspecto, ficando assim: “Conselho Municipal de Meio Ambiente será composto por: I
– Setor governamental; 1 Representante do CREA e 1 Representante do CRBIO na parte
governamental. Art. 3º altera o art. 7º inciso II no que tange a composição dos representantes não
governamentais do COMDEMA, ficando a seguinte redação: alínea a) 1 Representante das
cooperativas; b) 2 Representantes do setor produtivo, sendo 1 Representante da associação
comercial e empresarial – ACIM; c) 1 Representante do setor produtivo rural; d) FIEP; e) OAB; f) 3
Representantes de organizações da sociedade civil (OS) com atuações comprovadas na área
ambiental; g) 2 Representantes de instituições da rede privada de ensino superior com sede em
Maringá, que mantenham atividades relacionadas com o meio ambiente; h) CODEM; i) 1
Representante do conselho municipal de Maringá; j) 1 Representante da associação de classe do
município de Maringá, com atuação na área ambiental comprovada”. Parágrafo 13 – Ficou definido
que a redação neste parágrafo 13 ficará assim: “os representantes titulares e suplentes do setor não
governamental, não poderão ter qualquer vinculo empregatício com órgão ou entidade do setor
governamental”. A conselheira Juliane acrescentou que juntamente com a conselheira Leticia
deparou com a seguinte situação; alguns parágrafos que remetiam as alíneas que foram totalmente
requalificadas, portanto, todos esses parágrafos sofrerão alterações, os parágrafos 5º, 7º. E
perguntou “já fazemos as alterações e mandamos por e-mail para todos apreciarem? “Porque a ideia
seria aprovar hoje, pois tem que ser encaminhado à câmara votar, para poder fazer o chamamento
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público que tem prazo.” A conselheira Juliane explicou que aquelas instituições que tem a
possibilidade de ter mais de um representante, “hoje a lei diz que para essas entidades é feito eleição
através de chamamento público (convite)”. A conselheira Ana Domingues colocou a proposta de
trazer para o conselho e o conselho escolher entre as instituições inscritas, e os critérios de escolha
estarão descritos no Regime Interno – RI, proposta reforçada pelo conselheiro Luerte. O conselheiro
Marco Antônio acrescentou que é sempre importante ressaltar que às entidades não governamentais,
“existe uma recomendação do tribunal de contas, de sempre criar possibilidades das entidades não
serem perenas, ainda assim é importante que tenha processo democrático, seja por RI, para que haja
alternância na participação das entidades”. A conselheira Juliane perguntou aos conselheiros se eles
aprovavam o texto, com as alterações e renomeação das alíneas, substituir que o critério de escolha
será feito de acordo com o Regimento Interno. A presidente Lilianny pediu a votação e todos foram
a favor: aprovou-se a mudança, para dizer que é no R.I. os critérios de escolha das entidades,
sugerido pela conselheira Ana Domingues”. A Conselheira Juliane apresentou a proposta de
forma mais direta do que a anterior devido a maioria dos conselheiros já estarem cientes
do conteúdo, houve questionamento por parte do presidente do sindicato rural, referente a
nomenclatura da alínea “c” do setor não governamental, onde diz: 1 Representante do
setor produtivo rural, ficando a nomenclatura: 1 Representante dos sindicatos rurais de
Maringá, excluiu o parágrafo 7º do Art. 7º; incluiu os parágrafos: 13, 14 e 15, ficando a
seguinte redação no § 13 – Para a entidade participar do processo de eleição, terá de se
cadastrar no COMDEMA, no § 14 – Os representantes (titular e suplente) das entidades
não governamentais não poderão ter vínculos empregatício com o setor governamental e
no § 15 – É vedado a instituição de que trata a alínea “b” participar duas vezes com o
mesmo CNPJ. A Conselheira Ana Domingues falou que houve inúmeras reuniões
(exaustivas) e o assunto já está mais que pronto para ser aprovado na câmara Municipal.
O Presidente Bruno colocou em votação a proposta para alteração da Lei 1093/2017,
sendo aprovada pela maioria, com o voto contra das Conselheiras Letícia e Ana
Domingues e do Conselheiro Eduardo Alcântara, que justificou a sua abstenção dizendo
que “definir o dono da cadeira trava o sistema, a melhor forma é a genérica” sobre a
nomenclatura da cadeira do sindicato rural. a Conselheira Juliane disse que a SEMA
encaminhará o projeto de Lei para PROGE, para os trâmites legais. 6. Suplementação
para o anteprojeto do parque linear: Na sétima reunião ordinária do COMDEMA houve
solicitação de liberação no valor de duzentos e setenta mil, para a realização do
anteprojeto do parque Linear Jorge de Macedo Vieira. “Marcio Lorin (Diretor de Educação)
apresentou o projeto da SEPLAN à plenária. A 7ª reunião ordinária foi realizada aos trinta dias do
mês de agosto de dois mil e dezoito na sala de Reuniões dos Conselhos 3º andar Paço Municipal, as
oito horas. Foi feito a votação e houve aprovação da liberação do valor de duzentos e setenta mil
para a elaboração do projeto de execução do parque linear, tendo como desdobramento o número
4.4.90.51.02.01 - Praças, Parques e Bosques.” Marcio disse que refeito os cálculos verificou-se
que será necessário um acréscimo de vinte e sete mil quinhentos e setenta e nove reais e
vinte e um centavos, totalizando R$ 297.579,21(duzentos e noventa e sete mil quinhentos
e setenta e nove reais e vinte um centavos), veio ao plenário solicitar a aprovação deste
acréscimo. O presidente colocou em votação a aprovação do valor solicitado, foi aprovado
pela maioria, abstenção da conselheira Ana Domingues que foi contra o projeto desde o
início quando apresentado na 7ª reunião ordinária. 7. Suplementação de recursos do
FUMDEMA- Melhoria de Fundo de Vale: Retirado da pauta para ajuste no projeto 8.
Suplementação para o Plano de Manejo: A diretora de Meio-Ambiente, Luci Mara, fez a
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apresentação do plano de manejo pautado na Lei 10.353/2017, que dispõe sobre a
oficialização do Parque do Ingá, como unidade de conservação, na categoria área de
Relevante interesse Ecológico. Em seu artigo 4º assegura que no prazo de 02 (dois)
anos, através de consulta pública, por equipe multidisciplinar integrada por
pesquisadores, professores e técnicos das instituições de ensino superior, públicas e
privadas, com sede no município, dispõe sobre atividades de liberação planejadas. Lei
publicada em 16 de janeiro de 2017. Após a apresentação do Plano de Manejo, a diretora
pediu a suplementação de R$ 92.605,07 ( noventa e dois mil, seiscentos e cinco reais e
sete centavos) para o término e liquidação do pagamento junto as instituições que fazem
a execução do Plano de Manejo. A Conselheira Ana Domingues questionou sobre o
plantio de árvores frutíferas. A Conselheira Lídia Maróstica falou da diferença entre criar
um plano e revisar o mesmo, nesse caso terá que verificar o plano que está em vigência.
O Presidente disse que a melhor sugestão é convidar os responsáveis pelo Plano para
apresentação do mesmo, será oficiado para comparecerem à próxima reunião ordinária,
no dia quatorze de março de dois mil e dezenove. Diante da explanação, foi colocada em
votação a suplementação do Plano de Manejo, foi aprovada por unanimidade. . 9.
Feedback: Rede esgoto Sanepar e guardiões do meio Ambiente: O conselheiro
Marcos Zucoloto disse que a licitação para execução da rede de esgoto no alvorada III
está em andamento na SEMOP. A Conselheira Juliane disse que já houve uma reunião
com os munícipes, eles gostaram muito do projeto “os guardiões do meio ambiente,”
mesmo aqueles que tem seus imóveis ocupados por inquilinos, e, que não são os
responsáveis pelas infrações, manifestaram interesse, Juliane disse que teve uma reposta
bem positiva quanto ao projeto. 10. Liberação para implantação do projeto do
Trenzinho Ambiental do parque do Ingá: Retirado da pauta, o projeto será ajustado. 11.
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018: O Coordenador Financeiro Erik João
Borella, apresentou a prestação de contas do 3º quadrimestre, através de gráficos,
método que foi solicitado na apresentação anterior (2º quadrimestre). O presidente disse
que todo o material, já está disponível aos Conselheiros no e-mail e solicitou ao Erik o
material apresentado, e forma de gráficos, para encaminhamento por e-mail. Erik disse
que todo material será anexado a esta Ata. A conselheira Letícia perguntou quantos
funcionários existem no prédio da SEMA e na diretoria de Bem Estar Animal – BEA-. Erik
disse que ao todo são noventa e dois funcionário, não informou o número por setor, disse
que parte dos salários, fica em uma unidade separada do Fundo e que não precisa
prestar contas. A Conselheira Juliane falou que a Secretaria de Fazenda – SEFAZ – é
quem faz esta separação de fontes. Bruno falou que o valor investido em Educação
Ambiental foi baixo e, o Conselho poderia propor mais Projetos, “ não adianta a gente
dizer que a prefeitura não faz”. A Conselheira Lídia Maróstica disse que é muito oportuna
a ideia de Educação Ambiental, pois está acontecendo muito descarte de lixo, gostaria
que houvesse mais conscientização e para isso a Educação Ambiental deve intensificar a
fiscalização. O Conselheiro Marco Bosio, sugeriu incluir uma apresentação na próxima
Reunião Ordinária, com as previsões do orçamento, de superávit, para o exercício de
2019, para identificar melhor esses detalhamento. A Conselheira Ana Domingues,
perguntou se no valor de superávit, apresentado por Erik, já estava incluído o valor do
Plano Gestor de Arborização Urbana- PGAU, Ana disse que o plano está pronto e será
apresentado na próxima reunião. Erik disse que sim o valor está incluso no superávit. A
Conselheira Letícia questionou sobre o furto do carro, ocorrido no estacionamento da
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SEMA, carro este adquirido com recursos do FUMDEMA e, que ainda não foi encontrado.
Foi informado pelo coordenador financeiro Erik, que não há notícias, ainda. Após os
questionamentos, o presidente colocou em votação a prestação de contas do 3º
quadrimestre, foi aprovada por unanimidade. 12. Informes Gerais. A Conselheira Ana
Domingues solicitou a este Conselho que convidasse o secretário da SEMOB para dar
explicações sobre os projetos “Meu Campinho”, disse que o parecer 07/2016 determina
que toda intervenção paisagística deve passar pelo COMDEMA. O Presidente citou que o
município está fazendo várias intervenções públicas que interfere no meio ambiente e que
não estão passando pelo Conselho. O Conselheiro Marco Bosio elogiou o COMDEMA
pela atuação que vem tendo em relação a fiscalização. As 16H:50min. Bruno encerrou a
reunião. Eu, Elenita Alves Gazeloto, Assistente administrativo da SEMA, lavrei a presente
Ata que após ser lida por todos os conselheiros e aprovada será assinada pelo Presidente
deste conselho.

