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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE – COMDEMA. Realizada aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e
dezoito na sala de Reuniões dos Conselhos 3º andar Paço Municipal, no horário das
quatorze horas, compareceram à reunião os conselheiros: Lilianny Ripke Gaspar (Crea);
Luerti Gallina (OAB Suplente); Paulo Roberto Milagres (Crea Suplente); Juliane Aparecida
Kerkhoff (Sema Suplente) Sandra Nepomuceno (CODEM); Lidia Maria da Fonseca
Maróstica (CRBio); Elpídio Gonçalves Serra (Saúde); Elenice Tavares Abreu (UEM);
Roberto Ponce Martins (Copel); Bruno Tiago Contessoto Rigon (Acim Suplente); Rômulo
Behrend (Unicesumar); Marco Antonio Bósio (Proge); Jose Plínio Silva Filho (Funverde
Suplente); Laís Brichi (Instituto Cidade Canção); Jefferson Luiz (Instituto Cidade Canção);
Douglas Fabiano C. Lima (Seplan); Maria Lígia Guedes (SEMUSP); Osvaldo Danhoni
(Cooperativas) e Rogério Barbosa de Lima, secretário-executivo deste conselho,
COMDEMA. 1. Encaminhamentos da Secretaria Executiva: Às 14:00 horas a
presidente Lilianny inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida passa
a palavra à Rogério que inicia falando que o ítem 06: Solicitação de apoio do Conselho
para movimentação de nova classificação de Recursos Hídricos, foi retirado da pauta,
continuou falando que precisa marcar reunião extraordinária para discutir a nova
composição e o corpo do COMDEMA para alterar a Lei 1.093/2017 e o Regimento
Interno (RI), foi reforçada a fala do Rogério pela conselheira Juliane (É, realmente
precisamos resolver isso com urgência pois existem prazos para o chamamento público
das novas entidades, antes da nova eleição, esta reunião extraordinária é para este único
item), com a concordância de todos ficou marcada a data de 29/05/2018, as oito horas e
trinta minutos na sala de reuniões da Secretaria de Planejamento – SEPLAN. A
Presidente Lilianny informou que o COMDEMA vai ser representado na eleição para
composição do Conselho de Planejamento Urbano pelos conselheiros Paulo Roberto
Milagres e Bruno Roberto Contessotto. O conselheiro José Plínio Silva Filho manifestou
interesse em participar da eleição, deixou o nome à disposição. O conselheiro Douglas F.
Costa Lima falou sobre os requisitos para realização da eleição, sobre a votação para
representar o COMDEMA. A conselheira Juliane esclareceu que precisava indicar com
urgência os nomes para representar o conselho, mas que isso não significa que serão os
representantes definitivos, poderão ser substituídos por qualquer outro conselheiro, caso
sejam eleitos, reforça que a pessoa que representará não pode ter vínculo com o poder
público e a presidente ressalta a importância de manter Engenheiros e Advogados no
corpo do Conselho de Planejamento Urbano. A conselheira Maria Lígia Guedes perguntou
se há um horário definido para responder as pautas. A conselheira Juliane informou que o
novo regimento determinará tempo da reunião. O conselheiro Marco Antonio Bósio
sugeriu tempo menor. 2. Justificativas das ausências: CMM, SEDUC, SANEPAR, IAP,
FIEP E FEITEP. 3. Aprovação da Ata anterior: Aprovada por unanimidade, com
abstenção do conselheiro Osvaldo Danhoni que não estava presente na terceira reunião
ordinária. 4. Ciência do Conselho sobre atualização do Plano de Manejo do Parque
do Ingá: Rogério falou sobre o plano de manejo, somente do parque do ingá, os outros
parques não estão em estudo, o conselheiro Elpídio ressaltou que se tiver algum estudo
sobre o parque Borba - gato, este ele não acha viável pois existem alguns problemas de
difícil solução. Acrescentou ainda que o município não consegue nem combater o
problema da dengue. O conselheiro Plínio questionou-o, se o problema é de saúde
pública então a Secretaria de Saúde deveria combater, ter um controle de endemia no
local e depois passaria por um processo de revitalização. 5. Solicitação de alteração de
proposta de destinação de recursos do projeto de atividades Fundos de Vale: A
conselheira Juliane explicou sobre a previsão, proposta orçamentária destinada aos
fundos de Vale, o valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), não paga nem o projeto
para obras de contenção de processos erosivos. O conselheiro Plínio informou que em
2017 fora feito uma estimativa e seria necessário por volta de 50 milhões para corrigir os
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problemas erosivos dos fundos de Vale e do Bosque II de Maringá. Juliane coloca a
proposta de substituir o projeto atividade existente pelo novo, de manutenção dos
reflorestamentos em fundos de Vale do município de Maringá. O conselheiro Elpídio
questiona se seria para novas áreas ou áreas já plantadas. Juliane explica que é para
manutenção de áreas já plantadas, a ideia é contratar uma empresa (Licitação) para fazer
a manutenção nas Áreas de Preservação Permanente (APP) nos fundos de vale, com a
proposta de contratar outra empresa licitada para o próximo ano, pois é humanamente
impossível para a Secretaria de Serviços Públicos – SEMUSP, dar conta de todo o
trabalho de manutenção do reflorestamento feito nas APP do município. A conselheira
Maria Lígia acrescentou que não tem como a SEMUSP cuidar dos fundos de vale, quem
faz a limpeza atualmente (roçadas) é a Secretaria (SEMUSP), apenas da parte de cima
do fundo de Vale, mas não das APP. O Projeto é para roçada, irrigação, replantio de
mudas nas APP, valor para quatro hectares por um período de dois anos. O conselheiro
Plínio fez a seguinte consideração: não confundir parques lineares com fundos de Vale,
deveria fazer não em quatro mas em quatrocentos hectares do município, e pergunta: o
FUMDEMA vai custear a ação de custeio da SEMA? O município deveria utilizar mais a
fonte 1000 e menos o FUMDEMA, o conselheiro coloca que deveria ter mais prestação de
contas, feita de forma direta (pessoal/objetiva) aos conselheiros, e, que tem dificuldades
para encontrar no portal da transparência. Essa colocação foi reforçada pelo conselheiro
Elpídio. A conselheira Juliane acrescenta que a SEMA fará prestação de contas
quadrimestral como determina a LC 1.093/2017. O conselheiro Marco Antônio diz que
deve haver uma Rastreabilidade (aumentar a informação no portal da transparência),
porém ressaltou que o prefeito possui Discricionariedade nas escolha das informações
mais importantes. A conselheira Maria Lígia questionou sobre a licitação. A conselheira
Juliane explicou que a licitação é feita pela SEMUSP, mas a dotação orçamentária é do
Centro de custo da SEMA. O conselheiro Plínio reforça que o conselho tem
responsabilidade sobre o fundo e o secretário tem responsabilidade sobre a SEMA, foi
sugerido que para a próxima reunião ordinária convidasse o secretário de fazenda e
também um procurador, para explicação sobre o Fundo, desvinculação da fonte 1000 do
FUMDEMA. O conselheiro Marco Antônio disse que cada fundo tem a sua destinação, é
obrigação do conselho aprovar ou deliberar. A proposta da Conselheira Juliane foi
provada por unanimidade. 6. Item retirado da pauta. 7. Avaliação do Parecer sobre o
Projeto de Lei 14463/2017 que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e
manuseio de fogos de artifício em artefatos pirotécnicos que causem poluição
sonora no município de Maringá: O conselheiro Luerti Gallina disse que, em síntese,
apesar de ter dúvidas quanto a inconstitucionalidade da matéria (realmente é
controversa), ainda assim recomendava a aprovação do parecer, para que fosse realizada
a consulta pública, sendo uma forma para não desperdiçar esse debate, já que o tema
barulho/fogos de artifício certamente será apreciado nos próximos anos, se não na esfera
Municipal, certamente no âmbito Estadual ou Federal. O conselheiro Elpídio é contra o
projeto, também houve questionamento do conselheiro Osvaldo Danhoni. A votação teve
cinco votos contra, quatro abstenções e sete votos a favor. Os votos contra foram dos
conselheiros (as): Paulo Milagres; Maria Ligia; Douglas; Jefferson e Rômulo. As
abstenções foram dos conselheiros (as): Juliane; Lídia; Elpídio e Elenice Tavares. O
parecer sobre o projeto de Lei (14463/2017) foi aprovado. 8. Discussão sobre
destinação do ICMS ecológico para Unidades de Conservação: iCMS ecológigo é
recurso livre do município, cai na fonte 1000 e como o FUMDEMA recebe fonte 1000,
pode-se considerar que recebe receita de ICMS ecológico. A conselheira Lídia sugeriu
recomendar a Secretaria de Meio Ambiente, que destinasse ao orçamento de 2019 do
FUMDEMA, o percentual de fonte 1000, correspondente ao valor de ICMS ecológico
recebido, para esclarecimento de como está sendo utilizado, segundo a conselheira
Juliane é necessário oficiar a contabilidade. A conselheira Lidia Maróstica já trabalhou
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sobre este item e tentou destinar totalmente para o FUMDEMA, mas não conseguiu. O
conselheiro Marco Antonio ressalta que criando um fundo de receita para o COMDEMA
será mais viável direcionar os recursos no orçamento da SEMA. 9. Recomendação para
oficiar a Diretoria de Bem Estar Animal sobre prestação de contas do uso dos
recursos liberados pelo Conselho: A presidente Lilianny falou sobre o valor liberado,
em torno de um milhão e duzentos mil reais, para compra de carros e castrações. Diante
disso, gostaria que o diretor de proteção e Bem Estar Animal demonstrasse como está
sendo executado este recurso. O conselheiro Bruno destaca que sobre as aquisições dos
veículos, fosse feito uma demonstração em que fase está o processo licitatório. Sendo
assim, fica aprovado por unanimidade, para a próxima reunião ordinária, o
encaminhamento do ofício para o Sr, Marco Antônio de Azevedo, para prestar contas. 10.
Informes gerais: Rogério fala sobre a Semana do Meio Ambiente, apresenta o cartaz do
COMDEMA, a conselheira Juliane fez divulgação e convidou a todos para o evento que
ocorrerá de 03 à 09 de junho de 2018, com abertura no dia 03 no Parque do Ingá, uma
caminhada ecológica. O conselheiro Rômulo fez convite para o simpósio da árvore. As
dezesseis horas e quinze minutos (16:15), encerra a reunião. Eu, Elenita Alves Gazeloto,
Assistente Administrativo, na secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, sob,
matrícula 31.998, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada por todos, será
assinada pela presidente deste conselho.

