CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017
1

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2017, às 17h15, reuniram nas

2

dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Londrina, na Av. Duque de

3

Caxias, 635, os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo e os demais

4

presentes como ouvintes. Abriu-se a reunião com a inclusão de mais um assunto na

5

pauta, tal como esclarecimentos da SEMA sobre o projeto instalação de lixeiras nos

6

parques municipais. Foi aprovada a ata da 4° Reunião Ordinária com abstenção de

7

Gustavo Góes. No momento da abertura da reunião houve Justificativas de

8

Ausências dos seguintes conselheiros Dimas, Rodrigo Zacarias, Ângelo Barreiros,

9

Maria José Sartor. Com referência a audiência SINDUSCON- PR realizada no

10

SENAI Londrina recentemente, Margareth relatou que esteve presente e participou

11

da discussão de Logística Reversa, resíduos da construção civil e nesta discussão

12

foi sugerido o encaminhamento de dois projetos que podem vim a virar uma

13

resolução deste Conselho. Júlio comenta que um dos projetos é referente a

14

implantação de um selo verde para premiar aqueles que estão desenvolvendo um

15

bom trabalho, cumprindo a legislação. Margareth ressalta a necessidade de valorizar

16

essas ações e sugere que seja encaminhado uma proposta para a Câmara Técnica

17

de Resíduos, para que possam analisar e se manifestarem. Margareth comenta que

18

a três anos este Conselho solicitou um relatório comparando o número de caçambas

19

que recolheram taxas junto ao CMTU e o número de caçambas que entrou nas

20

empresas licenciadas e propôs que seja enviado um ofício para CMTU cobrando a

21

numeração das caçambas, vinculado as Certidões de Destinações de Resíduos

22

entregue a Prefeitura Municipal de Londrina. Luís Fernando Egídio propôs que as

23

caçambas sejam rastreadas. Ricardo da CMTU, relata que o diretor de operações da

24

CMTU notificou as empresas de caçambas para se regularizarem e está agilizando a

25

emissão de cobrança de taxas. Encaminhar ofício para a CMTU e para a SEMA

26

referente a aplicação das leis de resíduos e controle de caçambas. A conselheira

27

Patrícia relatou que foi um sucesso a Consulta Pública ao PRONEA, informando que

28

recentemente foi dado algumas palestras: importância da Educação Ambiental no

29

Plano Plurianual; criação do SISNEIA- Sistema Nacional de Educação Ambiental e
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Respeito aos Biomas Brasileiros também informou que no final de julho será fechado

31

as propostas que poderão receber contribuições no site. Gustavo Marconi ressalta o

32

ressurgimento do grupo de Educação Ambiental do IBAMA e confirma que o próximo

33

EPEA- Encontro Paranaense de Educação Ambiental será realizado no Município de

34

Londrina e convoca a todos os conselheiros para participarem, relatando que a

35

Câmara Técnica Educação Ambiental está finalizando a proposta de política de

36

Educação Ambiental do Município de Londrina. Margareth salienta que a Câmara

37

Técnica de Educação Ambiental propôs dois projetos para ser desenvolvidos o ano

38

que vem. Patrícia informa que podem ser projetos de ajuda a gerencia de Educação

39

Ambiental da SEMA. Divulga a todos a data da reunião da Câmara Técnica de

40

Educação Ambiental que ocorre todas as 2° terças do mês as 14h no Centro de

41

Educação Ambiental. Em relação as lixeiras foi sugerido pela Presidente Margareth,

42

que apenas uma dessas lixeiras fosse instalada no parque e que fosse observado o

43

comportamento dos macacos-prego. Patrícia, esclareceu que esses animais são

44

muito inteligentes, por compreenderem ações de causa e efeito, além de serem

45

observadores e trabalharem em bandos, com uso de hierarquia. Paulo Guilherme

46

ficou de retornar ao CONSEMMA com o mapa de instalação das 40 lixeiras nas

47

trilhas. Foi comentado, pelos conselheiros, que este número é muito alto. E se a

48

proposta ideal é não ter lixeira, está difícil de compreender a necessidade para tal.

49

Patrícia sugeriu que os aproximadamente 4 mil reais, destinados a isso, fosse

50

repensado às questões de acessibilidade de cadeirantes, por exemplo. Após uma

51

breve avaliação dos presentes foi decidido tratar do assunto referente a

52

Apresentação do cronograma e discussão preparatória da IX Conferência do

53

Municipal do Ambiente em reunião futura. No entanto o conselheiro Valmor pede

54

que haja menos exigências para a participação nas pré-conferências e na

55

conferência do Meio Ambiente. O conselheiro Odair defende a manutenção das

56

exigências na forma atual. Gustavo Marconi fala do tema da Conferência e informa

57

que serão destacados os quatro objetivos principais. Gustavo Góes relatou que há

58

necessidade de mudanças nas divulgações para zona rural e defende a realização
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de duas pré-conferências na zona rural. Wagner Kreling defende que a zona urbana

60

tenha mais conferências. Odair esclarece que não é o número de conferências que

61

vai definir o número de participantes. Foi aprovada por unanimidade a proposta do

62

Projeto de Lei 121/2015 após alteração no item I-B proposta pela plenária conforme

63

anexo. A respeito das multas foram analisados os seguintes processos: 360/2014

64

CELSO ROBERTO VIGNADELLI, acatou o parecer da SEMA mantendo a multa no

65

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 56753/2014 OMAR GUIMARÃES BASTOS

66

acatou parecer da SEMA mantendo a multa no valor de R$500,00 (quinhentos

67

reais). 78011/2015 WALTER ROSA acatou parecer da SEMA mantendo a multa no

68

valor de R$500,00 (quinhentos reais). 19867/2015 LOURENÇO RIBEIRO DE

69

CAMPOS acatou parecer da SEMA mantendo a multa no valor R$200,00 (duzentos

70

reais). 19276/2010 PEREIRA TIAGO & CIA LTDA acatou o parecer da SEMA

71

mantendo a multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 16767/2012 LUZIA

72

SHIRAI BANDIOLI acatou o parecer da SEMA mantendo a multa no valor de R$

73

100,00 (cem reais). 70539/2013 AHMIR ROGÉRIO GUERRA optando pelo

74

cancelamento da multa. 105776/2013 CASA VISCARDI AS COMERCIO E

75

IMPORTAÇÃO acatou o parecer da SEMA mantendo a multa no valor de R$

76

2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 45401/2014 CRISTIANE FERREIRA

77

EMERICK LARA acatou o parecer da SEMA mantendo a multa no valor de R$

78

500,00 (quinhentos reais). 107770/2014 ROBERVAL DE MORAES acatou parecer

79

da SEMA, derrubando parecer da Câmara Jurídica e mantendo a multa no valor de

80

R$20.000,00 (vinte mil reais). 132638/2014 THAIS ALMEIDA PRADO acatou

81

parecer da SEMA mantendo a multa no valor de R$200,00 (duzentos reais).

82

56615/2016 JOÃO COSTA optando pelo cancelamento da multa. 31513/2014

83

QUADRA CONSTRUTORA acatou o parecer da SEMA mantendo a multa no valor

84

de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais). Não havendo mais assuntos a serem

85

tratados a reunião encerrou-se às 20h00.

86
87
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