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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEDEFSA DO MEIO AMBIENTE. Aos dezoito dias do mês de abril 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, Juliane
Aparecida Kerkhoff (Sema Suplente) Ederlei Alkamin (Sema); Janderson Flavio
Mantovani (Câmara Municipal); Sandra Nepomuceno (CODEM); Ana Claudia
da Mata (CRBio); Izabel Cristina dos Santos (SEDUC); Elpídio Gonçalves
Serra (Saúde); Elenice Tavares Abreu (UEM); Segeo Serrano dos Santos
(Sanepar); Roberto Ponce Martins (Copel); Marcelo Félix Frade (Acim); Luiz
Eduardo Borin Gonçalves (Fiep); Lilianny Ripke Gaspar (Crea); Leticia Raquel
K. de Brito (OAB); Luerti Gallina (OAB Suplente); Paulo Roberto Milagres (Crea
Suplente); Rômulo Behrend (Unicesumar); Marco Antonio Bósio (Proge); Ana
Domingues (Funverde); Jose Plínio Silva Filho (Funverde Suplente); Laís Brichi
(Instituto Cidade Canção); Douglas Fabiano C. Lima (Seplan); Maria Lígia
Guedes (SEMUSP). A presidente inicia a reunião e informa que há pedido de
inclusão de pauta em regime de urgência da Sema para suplementação de
recursos para Semana do Meio Ambiente. Foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade a inclusão de pauta da Sema. 1. Encaminhamentos da
Secretaria Executiva: Rogério falou que precisa marcar reunião para continuar
a atualização do Regimento Interno (RI). Todos concordaram em marcar data
de 26/04 às 13:30 na sala de Reuniões da Sema. O secretário executivo
informou o recebimento de ofícios de substituições dos conselheiros da
Semusp substituindo Gleica Maria M. Coke por Maria Ligia Guedes, e do
Instituto Cidade Canção do Suplente Lourenço Paulo da Silva por Sr. Jefferson
Luiz. Informou sobre o oficio de resposta ao Ministério Público sobre
fiscalização e uso pelo Comdema dos recursos do Fundo Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Fumdema). Foi informado do recebimento da solicitação de
parecer sobre o Projeto de Lei Projeto de Lei n° 14463/2017 – Que dispõe
sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora no município de Maringá e
da outras providências e ficou decidido que as câmaras de Legislação e
Poluição se reunirá no dia 26/04/2018 às 13:30 para emitir parecer.
2. Justificativas das ausências: Feitep, Emater e Cocamar. 3. Aprovação da
Ata anterior: Foram sugeridas algumas alterações no texto e na sequência
aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de pedido de cadeira para o
Conselho de Bem-Estar Animal (COBEM): O Diretor do Bem Estar Animal
Marco Antônio expôs que a participação pode ser mais efetiva do que já
ocorreu nas reuniões passada. Ana Domingues sugeriu que o diretor fosse
suplente do Ederlei. A Juliane disse que é necessário antes resolver a
composição de gov e não gov que poderá ser pensado nisso. O Vice
Presidente Marcelo propôs limitar número de pessoas por setor, como gov e
conselhos de classe. Juliane propôs marcar uma extraordinária para discutir a
composição do Conselho. Foi colocado em votação e todos concordaram em
marcar reunião extraordinária para discutir a composição. Foi colocado em
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votação a suspensão do pedido do Cobem para discutir nesta reunião
extraordinária, foi aprovado por unanimidade. 5. Apresentação da Secretaria
de Fazenda sobre Fumdema: A Secretaria de Fazenda pediu mais prazo para
apresentar a proposta. 6. Prestação de contas quadrimestral da Sema: a
Sema informa que vai fazer a prestação de contas do período de janeiro até a
presente data de acordo com o que já foi aprovado em orçamento. Erik
Coordenador Financeiro da SEMA apresentou o que foi empenhado até agora
na SEMA. Bósio perguntou se há transição da 1555 para outra unidade
orçamentária, e Erick informou que não poderia haver. Ele apresentou quanto
ao gasto com manutenção dos parques. Quanto a fiscalização, equipamento e
material permanente. Manutenção e recuperação de fundo de vale. Mostrou os
gastos então com a folha de pagamento dos funcionários do Bem-Estar animal,
castrações, gasto com energia, equipamentos e material permanente. Bósio
questionou a fonte 1000 cair no fundo. Segundo Juliane já foi questionamento
junto a Diretoria Orçamentária para separar, mas não é possível, por isso
entram aportes separados, para pagar com o que o fundo não se pode gastar.
7. Solicitação de suplementação para aquisição de computadores: O
Secretário Ederlei começou a apresentação falando da necessidade de troca
devido ao novo sistema. Para os parques, segundo o Gerente de Parques
Adeilson informou que têm 4 funcionários e também o Parque Alfredo Nyffeler
que também tem setor administrativo, que não foram orçados no passado. A
educação ambiental, possui 4 estagiários, gerente e educador ambiental com 4
computadores, segundo Claudinéia. O Diretor de Bem-Estar animal Marco
Antonio falou que não tem computadores, e o que tem é emprestado de outras
secretarias sendo bem ultrapassados. E o COMDEMA que mais um
computador. Leticia questionou o número de computadores do Bem-Estar
Animal. Marco Antonio afirmou que o CCZ também usa os computadores. Ana
Domingues questionou ate quando tudo será retirado do FUNDEMA em vez de
retirar do orçamento regular. Segundo Juliane, pode ser que nos próximos anos
a Sema se sustente. Foi colocado em votação os 49 computadores a ser
suplementado no orçamento e aprovado por unanimidade. 8. Solicitação de
suplementação para aquisição de um veículo para o Parque do Ingá:
Adeilson apontou que não possuem veículo próprio para parques. O assunto foi
discutido e ficou estipulado que este carro deverá ficar destinado para os
parques e não apenas para o Parque do Ingá. A proposta foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Inclusão de Pauta aprovada em
regime de urgência: Suplementação para Semana do Meio Ambiente:
Claudinéia apresentou orçamento para Semana do Meio Ambiente com a
contratação do Circo Teatro Sem Lona, quatro apresentações, uma na praça e
mais três durante a semana, no teatro reviver, com R$8.000,00 e mais
R$5.000,00 para o desenvolvimento do mascote. Segundo o Gerente
Administrativo Rogélio a parte legal da contratação será conforme
determinação do jurídico da prefeitura. A Ana argumentou novamente sobre
estar fora do orçamento, e disse que foi em cima da hora e não concorda.
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Bosio propôs abrir edital de licitação e sugeriu desvincular do Circo Teatro Sem
Lona, e sugeriu que fosse apresentada uma nova proposta. Plínio sugeriu pedir
quantas pessoas vai atingir, para saber se vai ver muito ou se vai ser pouco, a
efetividade do projeto, para saber se vai ser pouco ou vai ser muito. Lilianny
sugeriu envolver as escolas para o desenvolvimento do mascote. Foi colocado
em votação a aprovação do orçamento para a semana do meio ambiente, mas
não a proposta apresentada, condicionado a aprovação de projeto pelo
Conselho, foi aprovado por unanimidade a suplementação de R$13.000,00
condicionado a aprovação de projeto pelo Comdema. 9. Apresentação do
decreto de compensação de gases de efeito estufa: Foi informado que
ainda não está definido o decreto e seria apenas uma apresentação da
metodologia da compensação a ser utilizada. O Eng. Ambiental Marcos e o
Eng. Florestal Maurício apresentou a metodologia de compensação e mitigação
de CO2. 10. Avaliação dos Pareceres sobre: Projeto de Lei 14539/2018
que institui a semana municipal a Solução está em Nossas Mãos – Lixo
Zero; Projeto de Lei 14537/2017 sobre a instituição do Programa de
Pedágio Ecológico; Revogação da Lei 10090/2015 sobre a obrigatoriedade
de construtoras de edifícios plantarem árvores; Sobre a intervenção
paisagística na Praça de Todos os Santos: Rogério informou que já havia
enviado os três pareceres aos conselheiros e iria votar individualmente os
pareceres. Começou com o parecer sobre o Projeto de Lei 14539/2017 e este
foi aprovado por unanimidade. Em segundo sobre o Projeto de Lei 14537/2017
aprovado com unanimidade. E por último o Parecer para revogação da Lei
10090/2015 foi aprovado por unanimidade. 11. Informes gerais: Prof. Pacífico
convidou todos os conselheiros para os dia 4, 5, 6 e 7 de junho para na
semana do meio ambiente do Unicesumar informando que no dia 7 acontecerá
o segundo Simpósio da Árvore de Maringá no período noturno das 19 as 22:30.
A constar lavrou-se a presente ata, que após lida e assinado pela presidente e
secretária.

