CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA- CMTCSL
Ata 648 Reunião Ordinária

04/02/2019
Institucional.

Abertura
A reunião iniciou-se no Auditório da Prefeitura Municipal de

Londrina, sito Av. Duque de Caxias, 635 - Jardim Mazzei 11,Londrina-PR, 2.
andar, após obter quórum regimental necessário para realização da mesma.
Conforme Lista de 'Presença, estiveram .presentes na 64"
Reunião Ordinária os conselheiros: Fábio V.' MÕlin, Marco Antonio Modesto:
Reginaldo Gameiro Esteves, Vitor A. K. Ogawa, Pilar ,Nadir Alvares Soldório,
Priscila França da Silva, Ademir Kenide Campoli, Dácio Villar, Ana Cristina
Pialarice Giordano, Deividy André Vieira Leal, Ciaudecir Paton. Como
convidados: Sr". Auber Silva Pereira (MPAC-PAL), o Sr" Rodrigo Ferreira
--

..

-

Duarte, Robson Rosa, Alvaro do _Nascimento _Marcos e a voluntária, Sr"
Francesca Amaral.
Não estiveram presentes os conselheiros titulares: Valdir
Anhucci, Irineu Marques da Silva (substituldo por Reginaldo Gameiro Esteves),
Roberto Martins, Jose Lino (substituldo por Ademir Kenide Campoli), Dimitri
Adonis Kovelis, Karen Bettina Ikeda, Alexandre Sariches Vicente (substituido
por Deividy André Vieira Leal), Luiz Penteado Figueira de Melo, Marco Antonio
Fortunado David e Waldir Gamero, conforme lista de presença assinada em
reunião.
O Presidente, Fábio V. Molin, deu as boas-vindas à plenária,
agradeceu aos presentes, apresentou a pauta, e declarou aberta a Reunião
Ordinária.

Pauta aprovada em plenária
• 19h1smin - Aprovação da Pauta 64" Reunião;
;!) i'1'l:!oll,:n - '\I'reciaç.ào l' Apro\açiü' da
Reuni"" On'in,1ria,fexc1uído pela plenária)

.\ta dd
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19h2omin - Diretor Presidente da CMTU, Sro Marcelo
Baldassarre Cortez para realizar esclarecimentos a
cerca dos contratos relacionados a:
• Coleta - Orgânico e Rejeito
• Compostagem
• CTR- Central de Tratamento de Resíduos
• Contrato Lixo/ Kurica
• 2oh30min - Definição do Cronograma das Reuniões
Ordinárias do ano de 2019, conforme Art. 38,
Parágrafo único do Regimento Interno do CMTCSL;
• 2oh4smin
Comissão Organizadora da 4a
Conferência:
• Aprovação do Calendário;
• Outras deliberações.
• 21h - Suspensão dos coffee breaks para a realização
das Conferências dos Conselhos;
• 21hlsmin - Considerações a respeito da fala do

•

Ministro da Educação;

•

21h30min - Relato das Comissões Permanentes do
CMTCSL;
Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na
Gestão Pública e Indicadores de Metas e Desempenho;
Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da
Sociedade para o exercício do Controle Social;
Eixo 3 - Comissão de Prevenção e Combate à
Corrupção;
• 21h4omin - Informes;
• 22h - Teto máximo para encerramento.

Execução

•

da Pauta

Aprovação da Pauta 641!Reunião Ordinária

• Diretor Presidente

. °

da CMTU

Sr2 Alvaro, Gerente de Limpeza Urbana, pediu desculpas pela ausência do

presidente da CMTU e demais colegas envolvidos com o assunto em questão e
iniciou seu discurso explicando como funciona a coleta de lixo urbano pelos
dezessete caminhões de coleta, áreas e frequência das coletas, locais de entrega
deste lixo, gastos de

16,5milhões

lixo ( hoje esse serviço

de reais em

2018com

o contrato de coleta de

é prestado pela empresa KURICA AMBIENTAL S/A) e demais

°

informações

pertinentes.

importância

da presença do Presidente do CMTU e dos responsáveis pela Coleta

conselheiro Ademir Kenide Campoli destacou a

Seletiva nas próximas reuniões deste Conselho, visto que esse era o intuito inicial
do convite feito conforme deliberado

na última reunião, em dezembro de

2018.

,

.
Houve algumas explicações e ponderações, em colaboração com os destaques do
conselheiro

Ademir, por parte do convidado, Srº Alvaro, a respeito da Coleta

Seletiva: valor pago de aproximadamente
contrato,

7 milhões de reais por ano com este

a questão dos informais nas coletas que deveriam ser feitas

exclusivamente

pelas cooperativas contratadas,

a falta de manifestação

delas

quanto a este problema preocupa, já que recebem em torno de um real e trinta e
nove centavos de real por domicílio,

os reciclados que acabam sendo recolhidos

pela coleta normal de lixo acabam por contribuir
parte da empresa contratada

no peso extra para cobrança por

para coletar resíduos orgânicos, outro alerta

éa

ocupação de maior espaço nas valas destinadas aos resíduos, diminuindo
consideravelmente
andamento,

eu tempo de utilização. O Srº Alvaro esclarece que já está em

o projeto para que os cooperados fiquem processando o material

reciclável e que a coleta seja feita por empresa terceirizada.

O visitante Auber S.

Pereira expõe o prejuízo na discussão do assunto pela falta dos convidados
diretamente

ligados ao assunto na CMTU, lembra da Política Nacional de Resíduos

Sólidos, conforme

Lei 12.305 de 2010, que tinha como horizonte os próximos 20

anos, destacou como vem sendo tratado os lixos em outras regiões do mundo,
com dados de 2014, salientando que
esperar com relação
tributos

é o mínimo que o cidadão londrinense pode

à coleta de lixo, tendo em vista os altos valores agregados nos

municipais relacionados a este assunto. O conselheiro Claudecir Paton

esclarece que as taxas de lixo são calculadas em valores fixos, de acordo com a
quantidade

de visitas feitas pelos prestadores do serviço. Após amplo debate do

assunto, com coiaboração dos presentes e dos internautas,

o Srº Alvaro agradeceu

o convite e encerrou sua apresentação, deixando algumas planilhas de gastos com
a colete de lixo dos últimos anos.

3. Definição do Cronograma das Reuniões Ordinárias do ano de
2019

•

Aprovado, pela plenária, a manutenção das reuniões na primeira
segunda-feira de cada mês, exceto em março, por causa do
Carnaval, será realizada na segunda-feira dia 11.

4. Comissão Organizadora da 4a Conferência Municipal de
Transparência e Controle Social de Londrina
•

A conselheira Pilar Nadir Alvares Soldorio faz uso da palavra
inicia informando que foi publicada a Resolução 103 de dezembro
de 2018, que nomeia os membros deste Conselho que estarão à
frente dos trabalhos de organização da 48 Conferência, conforme
deliberado na última reunião: Pilar Nadir Alvares Soldorio, Priscila
França da Silva e Ana Cristina Pialarice Giordano. Também

~_.]A

apresentou a necessidade de aprovação de três datas, para
realização de duas Pré-Conferências e a Conferência; as datas
sugeridas foram: dezoito de Maio, vinte e cinco de Maio e quinze
de Junho. A plenária aprovou as datas por unanimidade.

5. Suspensão dos coffee breaks para a realização das Conferências
dos Conselhos
a) O conselheiro Dácio Villar informa que tomou conhecimento da
suspensão das verbas da Administração Municipal para a compra de lanches
nas realizações de Conferências e demais eventos realizados por alguns
Conselhos, apesar destas verbas já serem previstas em anos anteriores. O
conselheiro Deividy André Vieirâ Leal se comprometeu com a tarefa de buscar
informações mais precisas a respeito dos fatos e trazer nas próximas reuniões
deste Conselho.

6. Considerações a respeito dafala do Ministro da Educação
a) O conselheiro Dácio Villar requer manifestação quanto ao
posicionamento deste Conselho com relação à fala do Ministro da Educação
em matéria numa revista de grande circulação pelo país, onde ataca a imagem
dos brasileiros com alegações no mínimo "descuidadas". A plenária decidiu
emitir uma nota de repúdio se os conselheiros assim decidirem após leitura da
entrevista em questão.

7. Relato das Comissões Permanentes do CMTCSL
•

O Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão
Pública e Indicadores de Metas e Desempenho informa que não
houve atividades desde a última reunião deste Conselho.

•

O Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade
para o exercício do Controle Social informa que não houve a
reunião mensal do Fórum dos Conselhos nesta data e deverá
ocorrer na próxima semana.

•

O eixo 3 - Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção
informa que haverá reunião da Rede Municipal de Combate à
Corrupção no próximo dia 25. Também informa que não se reuniu

~

jJv.

,"
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neste início de ano porque alguns de seus membros estavam em
férias.
8. Informes
•

O Presidente Fabio V. Molin informa que este Conselho recebeu
oficio do Movimento Nacional de Direitos Humanos para dar
conhecimento de reunião feita entre várias entidades tratando das
condições de algumas Unidades de Pronto Atendimento à
população desta cidade. Foram feitas visitas às Unidades do
Jardim

Leonor, Jardim

do

Sol e

do

Jardim

Sabará e

confeccionado relatório da situação das Unidades. Este Conselho
recebeu

cópia deste

relatório para acompanhamento das

providencias que serão tomadas para melhorar a situação dos
referidos locais.
•

Também foi recebido ofício do Ministério Público questionando
sobre a transparência dos Conselhos Municipais. O conselheiro
Dácio Villar solicita o relatório do Observatório, que acompanha
este oficio, para que seja comentado na próxima reunião do
Fórum dos Conselhos.

•

Foi recebido sugestão de projeto, do convidado SI'" Rodrigo
Ferreira Duarte.

•

A voluntária Francesca Amaral informa sobre o convite para o
lançamento do livro da Dra. Regina T. Hirose no dia vinte de
fevereiro no espaço cultural do STJ. Também foi pedido ajuda a
este Conselho para, na sequencia, auxiliar num lançamento
regional aqui nesta cidade.

•

O conselheiro Alexandre Sanches Vieira indica o seu suplente
Deividy André Vieira Leal neste Conselho.

•

O convidado Auber Pereira informa que, na virada do ano, com
transparência deficitária nas negociações, houve uma alteração
na lei que trata da venda da SERCOMTEL; onde havia
necessidade de plebiscito, os vereadores acharam por bem
alterar para que não seja mais necessário. Diante de pressão da
ANATEL com relação à caducidade, houve avaliação de cento e
~I
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•
vinte milhões para compra de cinquenta e um por cento das
ações ordinárias e a venda já está em andamento.
•

A voluntária Francesca Amaral informa que no dia vinte e nove de
janeiro houve publicação por parte da Transparência Internacional
do Indice de Percepção de Corrupção e o Brasil recebeu nota
trinta e cinco onde zero seria muito corrupto e cem o ideal em
honestidade.
Pauta totalmente discutida e concluída.
Ata registrada.
Por ser isto verdade, dou

a minha

fé pública

e firmo a presente.

Londrina, segunda-feira, 04 de fevereiro de 2019.

Fábio Vinicius Molin
Presidente

