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

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2017, às 18h30, reuniram nas dependências

2

do Auditório da Prefeitura Municipal de Londrina, na Av. Duque de Caxias, 635, os

3

Conselheiros constantes na lista de presença em anexo e os demais presentes

4

como ouvintes. No momento da abertura da reunião houve Justificativas de

5

Ausências de João Tescaro Junior, Marcus Gimenez, Cris Borba e Solange

6

Vicentin. Foi aprovado por unanimidade as atas da 5º e 6º reunião ordinária. Abriu-

7

se a reunião com a fala da Secretária do Meio Ambiente que fez uma explanação

8

dos trabalhos realizados a frente da SEMA, comunicou aos presentes que Londrina

9

foi escolhida como cidade parceira do ICLEI que é um órgão internacional, contando

10

com quatro anos de cooperação, também comunicou aos presentes que uma

11

dificuldade é seguir o calendário de compras da prefeitura, inclusive desde abril vem

12

tentando não sujeitar as aquisições ao calendário de compras e que algumas coisas

13

conseguirão comprar sem seguir o calendário, mas a maioria dos itens estão

14

inclusas no mês de julho e agosto. Comunica a perda de recursos que foram

15

requisitados para o parque, porque o Edital previa apenas recursos destinados à

16

parques nacionais. Quanto aos materiais para Educação Ambiental, justifica que

17

está tentando viabilizar a aquisição através de TAC. Roberta também esclarece a

18

situação do Coffe Brack, alegando que a aquisição era única para toda a

19

administração e com o cancelamento dela todos estão sem o Coffe Brack. A respeito

20

da arborização, comenta que Simone a gerente das Áreas Verdes da SEMA está

21

tentando criar um aplicativo para ajudar na melhoria da arborização e tratar dos

22

problemas internos. Esclarece que o processo de corte de arvores do antigo

23

Mercadorama foi muito criticado, porém o processo ocorreu da maneira correta. A

24

presidente Margareth relata que o IPTU progressivo e parcelamento compulsório só

25

vão aumentar cada vez mais o desmatamento urbano e Roberta alega que o Plano

26

Municipal da Mata Atlântica vai poder dar um embasamento grande para todos.

27

Rodrigo Zacarias elogia a gestão da Secretária Roberta e afirma que os investidores

28

não querem acabar com as árvores e que há a compensação para garantir a

29

reposição. Patrícia comenta a necessidade de se fazer um trabalho para os
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30

visitantes dos parques, trazer de volta os resíduos para uma área de Area

de

31

Armazenamento Temporário. Patrícia parabeniza a comunicação do corte de

32

árvores mas espera que a biodiversidade ancestral seja preservada e comunica que

33

no estacionamento do supermercado existe cinco árvores na proposta de plantio.

34

Júlio comenta sobre o ocorrido na reunião de biodiversidade e o ajuste para

35

proceder a remoção das árvores realizada no parque Arthur Thomas e agradece que

36

o CONSEMMA tenha sido comunicado. Margareth sugere a inclusão na pauta de

37

aprovação de oficio para Sanepar e a plenária aprovou a solicitação de quais são os

38

tipos de tratamento de esgoto e a quantidade tratada por estação no Município de

39

Londrina. Em relação a emissão de gases de efeito estufa, foi aprovado o envio de

40

oficio para a CMTU, solicitando se há controle de emissão desses gases, caso a

41

CMTU não faça, que seja realizada então uma resolução pelo Conselho. Sobre a

42

voluntariedade dos trabalhos do Conselho, propõe que ao final do mandato seja

43

elaborado um certificado para os conselheiros. Em relação ao regulamento e

44

regimento da Conferência, Gustavo Marconi relata que o número de pré

45

conferencias foram limitados de modo que a pessoa pode ir na primeira ou na

46

segunda, sendo que poderá ser eleito delegado apenas em uma conferência. Foi

47

aprovado que a comissão para análise do regimento Conselho será composta por

48

Júlio, Gerson, Henrique, Wagner, Margareth, Walmor, Patrícia e Ângelo e que

49

haverá uma reunião para o dia 10 de agosto as 16 horas. Quanto as análises e

50

julgamento de parecer de multa: Processo SIP 87846/2013

51

CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA EPP aprovado pela maioria o parecer

52

da Câmara Técnica Jurídica mantendo o valor da multa, registra-se voto contrário do

53

conselheiro Wagner Kreling e abstenção de Luís Egídio e Júlio. Processo SIP

54

20434/2010 – GEOVEZINA ROSA DA CUNHA - aprovado pela maioria o parecer

55

da Câmara Técnica Jurídica mantendo o valor da multa. Processo SIP 56008/2013 –

56

AGEN ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LTDA - EPP aprovado o

57

cancelamento da multa, com abstenção de Luís Egídio. Processo SIP 55437/2015 –

58

R2 CHOPERIA LTDA - aprovado pela maioria o parecer da Câmara Técnica Jurídica

– NELORE
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59

mantendo o valor da multa, com 13 votos favoráveis e 2 abstenções. Processo SIP

60

74502/2012 – CONFEPAR AGRO INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL -

61

aprovado pela maioria o parecer da Câmara Técnica Jurídica mantendo o valor da

62

multa. Processo SIP 38940/2014 – CONSTRUTORA DAHER LTDA - aprovado pela

63

maioria o parecer da Câmara Técnica Jurídica mantendo o valor das duas multas,

64

tanto para o Engenheiro Agenor Hass como para a construtora. Processo SIP

65

18098/2012 – CLEBER HENRIQUE DA SILVA ME - aprovado pela maioria o

66

parecer da Câmara Técnica Jurídica mantendo o valor das duas multas. Gustavo

67

Góes apresenta os resultados do programa A Bacia da Minha Escola. Margareth

68

sugere que deveria ser realizado projetos fora o PROVERDE, dentro da SEMA, algo

69

no sentido que pudesse ampliar a Educação Ambiental e sugere também que o

70

projeto realizado por Gustavo Góes deve ter continuidade. Maria José esclarece que

71

o calendário do PROVERDE será antecipado para o início de março de 2018. O

72

senhor Antônio Carlos diretor presidente da empresa FAPEAGRO esteve presente

73

na reunião e se colocou disposição do Conselho para elaboração de parcerias. Não

74

havendo mais assuntos a serem tratados a reunião se encerrou as 20h30.

75
76
77
78
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