CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019
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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019, às dezesseis horas e quinze
minutos, reuniram-se nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental,
na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, os conselheiros constantes na lista de
presença em anexo e os demais presentes como ouvintes. Entrou-se no item “3.1)
Votação para publicação da ata da 10ª reunião ordinária de 2019”. Por maioria
de votos, a publicação da ata não foi aprovada, encaminhamento de uma nova
revisão pelo Gustavo Goes e Ayoub (e quem puder contribuir) para posterior
aprovação do conteúdo. Entrou-se no item “3.3) X Conferência Municipal do Meio
Ambiente: Regimento interno; Composição da mesa diretiva; Comissão
organizadora oficial; Wagner deu mais detalhes da programação e solicitou apoio
de membros do conselho para auxiliar no dia da conferencia municipal. Sábado dia
30/11, nenhuma manifestação oficial para apoio. Entrou-se no item
“3.4) PROVERDE - Atualização dos membros da comissão: Já havíamos
encaminhado informação dos novos membros Ângelo e Solange (verificar se foi feito
ofício com estas informações). Entrou-se no item “3.5) Agenda de reuniões do
CONSEMMA - Dezembro/2019: Reunião agendada para 13/12 com
confraternização, definir local que poderia ser cedido gratuitamente e tenha uma
infra para fazermos a última reunião das 14:00 às 17:00 ficou acordado horário pela
maioria. Entrou-se no item “3.6) Resolução CONSEMMA sobre arborização
urbana: 1 - Apreciação da CT Jurídica do CONSEMMA 2- Apreciação posterior a CT
jurídica da SEMA. Buscar Software com execução do trabalho sugerido dentro da
resolução de arborização urbana, consultar modelos de gestão de arborização
digital. Entrou-se no item “3.7) Manifestação sobre PL 90/2019 Bosque/praça:
Maioria Favorável ao PL – aprovado. Ressalvas como: Manter Harmonia florestal do
local, Elaborar plano de manutenção ambiental do local, Preservar o patrimônio
ambiental e histórico de Londrina. CMC encaminhou parecer bem detalhado e
achamos pertinente apoiar. Entrou-se no item “3.8) Deliberações fundo: Sem
quórum para deliberar: - ZAM e PMMA; - Limpeza do lago do Arthur Thomas; Curso de criação e manejo de UC; Entrou-se no item “3.9) Divulgação dos
Trabalhos das CTs. Sem apresentações das CT.
Não havendo mais assuntos, a reunião se encerrou às dezoito horas, sendo lavrada
a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue assinada pelo Presidente do
CONSEMMA, Charles Dos Santos (Biênio 2018/2019).
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