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

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017, às 17h00, reuniram nas dependências

2

do Centro de Educação Ambiental, na Rua da Natureza, n°. 155, os Conselheiros

3

constantes na lista de presença em anexo. Abriu-se a reunião com a Presidente

4

Margareth informando aos participantes a respeito da mudança do local de reunião

5

para a sala, interior do prédio da Prefeitura do Município de Londrina, devido ao

6

calor do Centro de Educação Ambiental e o difícil acesso. A secretaria Roberta

7

pediu para os conselheiros se sensibilizarem porque as condições de trabalho dos

8

funcionários da SEMA no que se refere ao calor é ainda pior. Foi colocado por

9

Margareth a questão dos conselheiros faltosos e que já esta sendo agilizado as

10

medidas cabíveis, comentou também sobre os ofícios recebidos para a substituição

11

de alguns conselheiros. A Secretaria Roberta e Margareth falaram a respeito da

12

erosão de Santa Rita, relatando as providencias que estão sendo tomadas.

13

Margareth também falou sobre as PEVS e Eliene comentou que a CMTU não possui

14

áreas disponível para a implantação dos PEVS e que isso já aconteceu antes,

15

contratar a empresa sem a área disponível para implantar gerando um gasto

16

desnecessário, diante disso a Presidente Margareth sugeriu que fossem suspensas

17

as verbas dos PEVS já que eles não possui área até uma nova apresentação de

18

projetos para que os gastos que seriam realizados agora sem necessidade seja

19

revertidos para o que realmente estiver precisando e o plenário aprovou. Novamente

20

não houve quórum para a votação dos recursos para a Gerência de Educação

21

Ambiental. Após avaliação do parecer da câmara técnica jurídica referente ao

22

processo SIP 78196/2013 da empresa DF Lingerie LTDA referente a auto de

23

infração por deixar de atender notificação solicitando apresentação de PGRS, foi

24

aprovado por unanimidade a manutenção da multa no valor de R$500,00

25

(quinhentos reais). Após a avaliação do parecer da câmara técnica jurídica do

26

processo SIP 36049/2013 Hendrix e Bossi LTDA foi aprovado por unanimidade a

27

manutenção da multa no valor de R$1,000,00 (um mil reais) referente a auto de

28

infração por deixar de atender notificação solicitando apresentação de PGRS. A

29

secretaria

comunicou

aos

presentes

que

entregara

ao

CONSEMMA

um
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30

levantamento detalhado com as prioridades da SEMA e pediu apoio de todo para

31

que compareçam à reunião para aprovação dos recursos financeiros solicitados. No

32

que se refere ao PL 121/15, informou que a comissão da câmara solicitou que o

33

executivo proponha uma emenda com as correções necessárias. A princípio a

34

sugestão é a inclusão de um membro da Secretaria de Ação Social e da Defesa

35

Civil, em substituição as vagas destinadas a Câmara Municipal de Londrina. A Sra.

36

Presidente comentou que enviará um oficio a Câmara Municipal de Londrina e irá

37

solicitar o envio do projeto ao Conselho para que este possa fazer as adequações

38

necessárias. A conselheira Maria José falou sobre a necessidade de criação de

39

uma comissão para regulamentação da lei do PROVERDE. O observador João das

40

aguas solicitou a Presidente o espaço para apresentação do projeto Londrina Mais e

41

foi informado pela Presidente que há necessidade de formalizar o pedido para

42

inclusão da apresentação em reuniões futuras. O observador Gustavo Marconi

43

informou aos presentes que assumiu a coordenação do grupo escoteiro do AR-

44

ORIUM e que vai ter início as atividades na praça Nishonomia. A conselheira

45

Patrícia Informou que a câmara técnica de Educação Ambiental do CONSEMMA

46

junto à gerência de Educação Ambiental da SEMA enviou um resumo expandido

47

para o XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental (EPEA) e que este

48

trabalho foi aprovado para ser apresentado no evento que ocorrerá de 17 a 19 de

49

maio de 2017.Reforçou também que a participação dos três autores (Queila, Patrícia

50

e Gustavo) são importantes. O conselheiro Gerson Galdino informou aos presentes

51

que no dia 19/03/2017 as 15h haverá uma celebração promovida pelo ex-secretário

52

e ex-presidente do CONSEMMA, Dirceu Fumagalli em comemoração ao dia

53

Nacional de Combate as Barragens, que é dia 14/03/2017 e o Dia Mundial da Água

54

que é em 22/03/2017. A reunião foi encerrada às 18h15min.

55
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