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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório versa sobre o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos 

(CEE) instalada em 28 de março de 2019, na Sala da Seção de Comissões Permanentes e 

Temporárias da Câmara Municipal de Maringá (CMM), esta objeto do Requerimento 

439/2019, que no prazo de 90 (noventa) dias, solicitou a instalação da referida CEE para 

apurar as possíveis causas, identificar os responsáveis e contribuir com a busca por 

soluções para a problemática do mau odor que vem sendo constatado pela população 

maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por meio da proposição de 

medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da adoção de 

outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias 

 

Nota-se que, além das reuniões efetuadas pela CEE nas dependências da Câmara 

Municipal de Maringá, algumas visitas externas ocorreram, bem como a abertura de 

espaços para denúncias acerca do mau odor por parte do Poder Executivo. 

 

Esperamos que este relatório possa auxiliar a demonstrar como ocorreu a atuação da 

CEE, além de registrar historicamente os trabalhos por ela efetuados.  

 

 

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA | Presidente 

FLÁVIO MANTOVANI | Relator 

ALTAMIR ANTÔNIO DOS SANTOS | Membro 

BELINO BRAVIN FILHO | Membro 

WILLIAM GENTIL | Membro 
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1. ANTECEDENTES DA COMISSÃO 

 

 Desde o término de 2018, diversos moradores de Maringá passaram a relatar nas 

redes sociais e na mídia casos de sensação de mau odor no município, sobretudo nos 

finais de tarde e à noite. Diante desta realidade, algumas denúncias começaram a surgir 

na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Maringá (156).  

 As queixas registradas na ouvidoria (156) durante todo o ano de 2018 foram 

cinquenta e uma. Todavia, dezoito delas ocorreram somente no mês de dezembro, 

concentradas principalmente na zona norte de Maringá. O calor intenso que abarcou 

Maringá era um dos motivos possíveis levantados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), que coletou a maior incidência das reclamações 

nos seguintes bairros: Jardim Sumaré, do Diamante, Monte Rei, Copacabana, Herman 

Moraes de Barros, Vitória, Parque das Palmeiras, Imperial 2 e Jardim Licce. 

 
Imagem divulgada pela Prefeitura de Maringá acerca das denúncias via 156. 
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 Em virtude destas ocorrências, a SEMA solicitou que seus fiscais avaliassem se 

havia algum tipo de vazamento de esgoto na rede de captação de Maringá, vez que a 

maioria dos denunciantes acusavam sentir um forte de odor de esgoto no ar. Diante desta 

suspeita, houve a solicitação do então Secretário Ederlei Alkamin para que a população 

efetuasse as denúncias, a fim de que a SEMA pudesse mapear os locais em que estavam 

ocorrendo. 

 Após a divulgação pela Prefeitura de Maringá da ocorrência do mau odor, as 

denúncias proliferaram no serviço 156 do município. O Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) chegou a se reunir com integrantes da SEMA para, em uma operação conjunta, 

levantar dados e buscar soluções para o problema. Eis a lista de bairros em que as 

denúncias foram registradas: 

 

Bairros com queixas formais na prefeitura 

1. Jardim Sumaré 

2. Diamante 

3. Monte Rei 

4. Copacabana 

5. Herman Moraes de Barros 

6. Vitória 

7. Parque das Palmeiras 

8. Imperial 2 

9. Jardim Licce. 

 

Bairros com reclamações no Maringá Post (www.maringapost.com.br) 

1. Jardim Batel 

2. Alvorada 3 

3. Três Lagoas 

4. Jardim Dias 1 e 2 

5. Jardim Paris 

6. Ouro Cola 
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7. Jardim Munique 

8. Jardim Paulista 

9. Jardim Tóquio 

10. Jardim Guairaca 

11. Jardim Real 

12. Sol Nascente 

13. Vila Marumby 

14. Jardim Quebec 

15. Vila Bosque 

16. Conjunto Thaís 

17. Jardim Ícaro 

 

Estes dados são ainda de dezembro de 2018 e, diante do evidente mau odor que 

tomava conta da cidade, as autoridades municipais continuaram a agir. Em janeiro, a 

SEMA chegou a identificar uma empresa que possivelmente seria a responsável pelo 

ocorrido em Maringá, denominada Maringá Orgânicos. 

Em 16 de janeiro, a Secretaria embargou as atividades de compostagem da 

aludida empresa, após o registro das ocorrências no sistema 156 e do mapa acima citado, 

dois fatores que contribuíram para a identificação da emissão do mau odor. Na Maringá 

Orgânicos, localizada na Estrada Santo Inácio, paralela à PR-317, que liga Maringá a 

Iguaraçu, bem próxima ao Rio Pirapó, foi constatado que, com a ampliação das atividades 

e espaço para depósito de dejetos, a cortina vegetal, formada por árvores para conter a 

expansão do odor ao redor da empresa, não existia. Neste sentido, foi recomendado pela 

SEMA a implantação da mesma. De acordo com o portal da empresa na internet, os 

produtos recebidos na compostagem são cinzas de caldeiras, logos de estações de 

tratamento de esgoto, torta de filtro, resíduos de frigoríficos, abatedouros, incubatórios 

e agroindústrias em geral, além de lixo de grandes geradores urbanos como shoppings, 

supermercados e restaurantes. 

Além da Maringá Orgânicos, outras cinco empresas também constataram 

problemas relacionados ao mau odor, tratando-se especialmente de frigoríficos ou 
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atividades menores. Estas foram apenas notificadas pelo Poder Executivo, conforme 

matérias veiculadas na CBN Maringá e na Rede Globo 

(https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/seis-empresas-sao-responsaveis-pelo-mau-

cheiro-em-maringa) e (http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-

1edicao/videos/t/maringa/v/mau-cheiro-em-maringa-e-causado-por-seis-empresas-diz-

prefeitura/7306531/).  

Já no mês de fevereiro, a SEMA continuou a investigar as possíveis causas do mau 

odor que, apesar da diminuição de sua incidência, continuava a pairar sobre os ares de 

Maringá. De acordo com o portal GMC On line 

(https://gmconline.com.br/noticias/cidade/dragagem-esta-correta-diz-diretor-de-

frigorifico-multado) houve uma notificação contra a empresa GT Foods, em decorrência 

do processo de dragagem do material para compostagem. A partir de um vídeo 

divulgado, a empresa foi multada em R$ 2 milhões, por parte da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Bem Estar Animal. Todavia, a empresa se manifestou, alegando que 

este procedimento é normal e estava em consonância com o Instituto Ambiental do 

Paraná. A multa foi aplicada em 20 de fevereiro, com 30 dias corridos para que a empresa 

possa recorrer. 

Já em 22 de fevereiro, um intenso mau odor tomou conta da região norte da 

cidade e, no dia posterior (23 de fevereiro), a SEMA esteve novamente nas dependências 

da Maringá Orgânicos, realizando nova vistoria em virtude das reclamações registradas. 

A alegação da Secretaria é que a referida empresa ainda estava operando sem um 

biofiltro responsável pela neutralização do mau odor e, mesmo com a suspensão das 

atividades, ela obteve uma liminar na justiça para seguir com as operações. 

Entretanto, alguns casos de mau odor na cidade continuaram a ser noticiados 

pelos moradores de Maringá, principalmente através das redes sociais. Em virtude desta 

preocupação em solucionar o problema, o Vereador Odair de Oliveira Lima (PHS) foi o 

primeiro signatário do Requerimento nº 439/2019, sinalizando para a criação da presente 

Comissão Especial de Estudos. 
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2. O NASCIMENTO DA CEE: AS ATIVIDADES, 

REUNIÕES E VISITAS REALIZADAS 

 

 Esta Comissão Especial de Estudos (CEE) foi motivada em 14 de março de 2019 

pelo Vereador Odair de Oliveira Lima (PHS), data em que foi apresentado o requerimento 

nº 439/2019, que materializou a formação da referida CEE, que visa apurar as possíveis 

causas, identificar os responsáveis e contribuir com a busca por soluções para a 

problemática do mau odor que vem sendo constatado pela população maringaense, 

especialmente na região norte da cidade – seja por meio da proposição de medidas 

legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da adoção de outras 

medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. Ato contínuo, após aprovação em 

plenário do requerimento, houve a baixa da portaria nº 117/2019, de 27 de março, 

designando a Comissão Especial de Estudos, composta a partir de então pelo primeiro 

signatário do Requerimento (Odair de Oliveira Lima) e que passaria a contar com a 

relatoria do vereador Flávio Mantovani, além dos vereadores Altamir Antônio dos Santos, 

Belino Bravin Filho e William Gentil. Por fim, ressalta-se que a CEE foi instalada em 28 de 

março de 2019, conforme constamos nos documentos abaixo relacionados: 

 

Odair de Oliveira Lima        Flávio Mantovani 

     Presidente    Relator 
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    Altamir Antônio dos Santos         Belino Bravin Filho                    William Gentil 

     Membro       Membro       Membro 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

REQUERIMENTO Nº 439/2019 

Maringá, 14 de março de 2019. 

  

Senhor Presidente: 

  

Os Vereadores adiante nomeados, no uso de suas atribuições 
regimentais, requerem à Mesa seja constituída uma COMISSÃO ESPECIAL DE 
ESTUDOS, composta de 05 (cinco) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, 
apurar as possíveis causas, identificar os responsáveis e contribuir com a busca por 
soluções para a problemática do mau odor que vem sendo constatado pela população 
maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por meio da proposição 
de medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da 
adoção de outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. 

Ressalta-se que a comunidade maringaense tem se queixado acerca 
da constatação de um forte mau odor verificado em diversos bairros da cidade, 
sobretudo desde os últimos meses do ano passado, fato que reclama a adoção de 
providências por parte do Poder Público, tendo em vista que, além de gerar sensação 
de mal estar à população da cidade, é imprescindível averiguar se esse odor atípico é 
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decorrente da prática de condutas que geram prejuízos ao meio ambiente, seja por parte 
de pessoas físicas ou jurídicas. 

Atenciosamente, Vereador Odair de Oliveira Lima, 1.° Signatário. 

Plenário Vereador Ulisses Bruder. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Odair de Oliveira Lima, Vereador, em 14/03/2019, às 
17:12, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Belino Bravin Filho, Vereador, em 14/03/2019, às 17:22, 
conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Francisco Gomes dos Santos, Vereador, em 14/03/2019, às 
17:24, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Alex Sandro de Oliveira Chaves, Vereador, em 
14/03/2019, às 18:29, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Cristiano Niero Astrath, Vereador, em 14/03/2019, às 
22:48, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Altamir Antonio dos Santos, Vereador, em 15/03/2019, às 
08:42, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por William Charles Francisco de Oliveira, Vereador, em 
17/03/2019, às 17:20, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Jamal Ali Mohamad Abou Fares, Vereador, em 
08/05/2019, às 10:29, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informando o 
código verificador 0125010 e o código CRC 69B0D 

 

 

 

Requerimento que motivou a formação da CEE. Fonte: Câmara Municipal de Maringá-

SAPL 
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Transcrição da portaria nº 1117/2019: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

PORTARIA Nº 117/2019 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

  

R E S O L V E: 

  

DESIGNAR uma COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS, composta pelos 
Vereadores abaixo relacionados, para, no prazo de 90 (noventa) dias, apurar as possíveis causas, 
identificar os responsáveis e contribuir com a busca por soluções para a problemática do mau odor que 
vem sendo constatado pela população maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por 
meio da proposição de medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da 
adoção de outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias, conforme Requerimento n. 
439/2019, aprovado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 26 de março do corrente ano. 

  

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA 

FLÁVIO MANTOVANI 

ALTAMIR ANTÔNIO DOS SANTOS 

BELINO BRAVIN FILHO 

WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA 

  

Para assessorar os trabalhos da Comissão, ficam designados os servidores integrantes da 
Seção de Comissões Permanentes da Divisão de Assistência Legislativa, com o acompanhamento da Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal. 

  

REGISTRE-SE e AFIXE-SE. 

  

Gabinete da Presidência, 27 de março de 2019. 

  

  

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA 

Presidente 

  

  

SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO 

1.º Secretário 
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Ata de Instalação:  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO 

ATA 

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2019, foi instalada, em reunião às 12h44min, na Sala 
da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, a Comissão Especial de Estudos 
(CEE) designada pela Portaria n. 117/2019, conforme Requerimento n. 439/2019, aprovado 
pelo Plenário na sessão ordinária do dia 26 de março do corrente ano pela Câmara Municipal 
de Maringá. Esta Comissão visa a apurar as possíveis causas, identificar os responsáveis e 
contribuir com a busca por soluções para a problemática do mau odor que vem sendo 
constatado pela população maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por 
meio da proposição de medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, 
ainda, da adoção de outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. Compareceram 
à reunião os vereadores ODAIR DE OLIVEIRA LIMA, FLÁVIO 
MANTOVANI, ALTAMIR ANTÔNIO DOS SANTOS, BELINO BRAVIN 
FILHO e WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA. Ficou acordado que 
o Vereador Odair de Oliveira Lima ocuparia a Presidência da CEE; e o Vereador Flávio 
Mantovani, a Relatoria. Também foi deliberado que os membros realizariam visitas aos 
locais afetados em maior grau pela problemática e que, em seguida, seriam agendadas as datas 
para as próximas reuniões. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 
12h50min, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos 
presentes. 

  
  

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA 
Presidente 

  
FLÁVIO MANTOVANI 

Relator 
  

ALTAMIR ANTÔNIO DOS SANTOS 
Membro 

  
BELINO BRAVIN FILHO 

Membro 
  

WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Membro 
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Enquanto primeira atividade realizada pela Comissão Especial de Estudos, foi 

realizada uma vistoria na linha férrea, conforme notícia da CMM: 

 

Comissão do Mau Cheiro inspeciona linha férrea 

Assessoria de Imprensa - CMM 29/03/2019 

 

Foto: Marquinhos Oliveira/CMM 

A Comissão Especial de Estudos que investiga o mau cheiro em Maringá visitou, 

na manhã desta sexta-feira (29), o túnel ferroviário no centro da cidade. Os vereadores 

Odair Fogueteiro (presidente), Flávio Mantovani (relator) e William Gentil (membro) 

foram acompanhados pelo chefe da Defesa Civil, Adilson Costa, e percorreram, em 

veículos tracionados, metade da via férrea entre as Avenidas Guaiapó e Paranavaí. 

Há cerca de 30 dias, um carregamento de grãos de soja caiu entre os trilhos e 

liberou forte odor com a fermentação da matéria orgânica. “Após esse acidente, tivemos 

vários dias de chuva e sol. Somente quando recebemos as primeiras reclamações da 

população é que suspeitamos do local e encontramos a origem do problema”, explicou 

Costa. 

A linha férrea tem 1.340 metros em Maringá, incluindo os túneis rebaixados com 

cerca de oito metros de profundidade. O derramamento de soja ocorreu próximo à 
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Avenida Pedro Taques, numa área descoberta que, ainda hoje, atrai moscas ao redor do 

material apodrecido. 

Segundo Mantovani, a empresa Rumo (responsável pela linha férrea) tem até dia 

1º de abril (segunda-feira) para limpar totalmente o local. O presidente Odair Fogueteiro 

disse que a Comissão definirá os próximos passos em reunião na semana que vem. 

 

 Após esta vistoria, foi realizada uma reunião com o Poder Executivo e demais 

autoridades de Maringá, no sentido de estabelecer uma força-tarefa contra o mau odor 

na cidade, conforme consta na matéria veiculada pela assessoria de imprensa da CMM: 

 

Vereadores e prefeitura definem força-tarefa contra mau cheiro 

Assessoria de Imprensa - CMM 06/05/2019 

 

Uma reunião entre autoridades e executivos, realizada na manhã desta segunda-

feira (6), definiu que uma força-tarefa de fiscalização sobre o mau cheiro que incomoda 

Maringá iniciará suas atividades a partir do próximo dia 21.  
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Representando a Câmara de Maringá e a Comissão do Mau Cheiro, participaram 

da reunião os vereadores Flávio Mantovani (Cidadania), Altamir Antônio dos Santos (PSD), 

William Gentil (PTB), Odair Fogueteiro (PHS) e Belino Bravin (PP).  

Segundo Marco Antônio Lopes de Azevedo, secretário municipal do Meio 

Ambiente (Sema), o grupo será formado por representantes da prefeitura, Força Verde e 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP). “Queremos construir uma solução que atenda a 

todos. Nosso objetivo é garantir a atividade industrial sem abrir mão da qualidade de vida 

da população”, explicou.  

Três indústrias já autorizaram a visita em suas dependências. Para evitar a 

aplicação de multa e/ou processo judicial, o estabelecimento identificado como causador 

do mau cheiro, que afeta a cidade desde o ano passado, poderá firmar um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) com a administração municipal e o Judiciário.  

No encontro estavam presentes ainda representantes da prefeitura, empresários 

(frigorífico, curtume e rações), Ministério Público, Ministério da Agricultura e 

Abastecimento, IAP e Força Verde. 

 

 Já para o dia 24 de maio de 2019, a Comissão Especial de Estudos efetuou uma 

visita técnica à SANEPAR – Estação de tratamento de esgoto Mandacaru, conforme 

constatamos no relatório de visita abaixo: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

RELATÓRIO DE VISITA - SECOM 

Na data de 24 de maio de 2019, às 9h45min, a Comissão Especial 
de Estudos (CEE) designada pela Portaria n. 117/2019, conforme Requerimento n. 
439/2019, aprovado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 26 de março do corrente 
ano pela Câmara Municipal de Maringá, realizou uma visita técnica à Subestação de 
Tratamento de Esgoto da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná), 
localizada no término da Avenida Mandacaru, em Maringá-PR. Esta Comissão visa a 
apurar as possíveis causas, identificar os responsáveis e contribuir com a busca por 
soluções para a problemática do mau odor que vem sendo constatado pela população 
maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por meio da proposição 
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de medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da 
adoção de outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. 

 

Compareceram à visita os Vereadores Odair Fogueteiro (Presidente 
da CEE), William Gentil (Membro) e Belino Bravin Filho (Membro). Justificaram 
ausência os Vereadores Flávio Mantovani (Relator da CEE) e Altamir Antonio dos 
Santos (Membro). Constam, ainda, na aludida visita, a presença do corpo técnico da 
Câmara Municipal de Maringá: Tiago Valenciano Previatto Amaral (Coordenador da 
Seção de Comissões Permanentes e Temporárias), Betânia Celli Marques (Jornalista), 
Willame Prado (Coordenador da Coordenação de Comunicação Social), Saylon 
Pedroso de Almeida (Operador Audiovisual), Valmir Moura (Coordenador da Seção 
de Controle do Uso e Manutenção de Veículos) e João Batista Vicentim (Motorista).  

Durante a visita, estiveram presentes técnicos da SANEPAR e 
membros do Poder Executivo, a saber: Willimar de Souza Dias (responsável pelo 
tratamento de esgoto); Jozemar Losana (Assessor da Diretoria); Vitor Alécio (Gerente 
Regional); e Marco Antônio Lopes de Azevedo (Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Bem-estar animal), acompanhado de servidores da Secretaria. Foi 
informado que a referida estação de tratamento é responsável pela coleta e tratamento 
dos resíduos da zona norte de Maringá, após a Avenida Colombo. São quatro fases para 
a execução do tratamento: a passagem pelo tubo conector e pelo desanerador, para a 
retirada de areia do esgoto; a divisão em tanques do esgoto, para facilitar o tratamento; 
o tratamento propriamente dito; e a decantação e separação das matérias líquida e 
sólida. 
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O Gerente Regional da SANEPAR Vitor Alécio destacou que a 
dissipação dos odores emitidos pela estação ocorre num raio de 1000 metros e, neste 
sentido, há uma cortina verde de árvores no entorno da estação, para coibir que os 
eflúvios possam se espalhar pela região. Segundo ele, 70% do esgoto da região de 
influência da estação é transformado, sendo este um tratamento vanguarda para o 
Brasil, vez que iniciou na década de 1980 e foi sofrendo um aprimoramento ao longo 
dos anos. Além disto, foi ressaltado durante a visita que, após a separação entre a 
matéria líquida e sólida do esgoto, há um processo de decantação de 40 dias dos 
resíduos sólidos  que, posteriormente, são repassados aos produtores rurais 
gratuitamente para servirem como adubo. 

Nos lagos de tratamento, existe a tecnologia de queimadores de 
biogás, no sentido de diminuir o odor emitido. Todavia, foi constatado pela CEE que 
um destes reatores estava queimado há pelo menos 60 dias, segundo informações 
ofertadas pelos servidores da SANEPAR. Marco Antônio Lopes de Azevedo (SEMA) 
destacou que, em seu relatório, irá informar ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 
sobre o não funcionamento de um dos reatores de queima de resíduos por biogás. 

Por fim, Vitor Alécio encaminhou duas solicitações à CEE: 1- Que 
estudem a possibilidade de criar uma legislação municipal para proibir a liberação de 
loteamentos em um raio específico da localização das atuais e futuras estações de 
tratamento de esgoto; 2- Que estudem a possibilidade de criar uma Lei que, da mesma 
forma, proíba a implantação de loteamentos próximos da área limítrofe da bacia do Rio 
Pirapó. Findada a visita às 10h50min, a CEE agradeceu a presença dos Vereadores, 
corpo técnico da CMM, SANEPAR e SEMA, dando por encerrado o trabalho na 
aludida data. 

  
TIAGO VALENCIANO PREVIATTO AMARAL 

Coordenador da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias 
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 Uma nova reunião da CEE ocorreu na Sala da Seção de Comissões Permanentes e 

Temporárias da Câmara Municipal de Maringá, conforme a ata: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

ATA 

Aos três dias do mês de junho de 2019, foi instalada, em reunião às 11h40min, na Sala 
da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, a Comissão Especial de Estudos 
(CEE) designada pela Portaria n. 117/2019, conforme Requerimento n. 439/2019 
aprovado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 26 de março do corrente 
ano pela Câmara Municipal de Maringá. Esta Comissão visa a apurar as possíveis 
causas, identificar os responsáveis e contribuir com a busca por soluções para a 
problemática do mau odor que vem sendo constatado pela população maringaense, 
especialmente na região norte da cidade – seja por meio da proposição de medidas 
legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, da adoção de outras 
medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. Compareceram à reunião os 
vereadores ODAIR DE OLIVEIRA LIMA - Presidente, FLÁVIO MANTOVANI 
- Relator e WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA - Membro. Com 
a palavra, o Presidente informou aos membros presentes acerca do recebimento de uma 
denúncia contra a empresa GTFoods, e que seria interessante a realização de uma 
vistoria no local, juntamente com o setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal. Ele 
destacou que, segundo o denunciante, a empresa realiza o tratamento de dejetos de 
forma irregular, fato que leva à geração de substâncias com mau cheiro. O Relator 
indagou sobre os resultados da visita ao local pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-
Estar Animal. Além da empresa citada, devem ser visitadas as empresas Coroaves e 
uma fábrica de ração, segundo Odair de Oliveira Lima e William Gentil, 
respectivamente, em datas a serem agendadas. Em contato telefônico com o senhor 
Marco Antônio Lopes de Azevedo, Secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, 
foi deliberado que seriam agendadas datas, em período noturno, para a visitação à 
GTFoods e à Coroaves. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11 
horas, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos 
presentes. 

  
  

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA 
Presidente 

  
FLÁVIO MANTOVANI 

Relator 
  

WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Membro 
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Além disso, uma reportagem foi elaborada pela Assessoria de Imprensa da 

Câmara Municipal de Maringá, destacando as atividades realizadas pela Comissão 

Especial de Estudos. Nela, o relator Flávio Mantovani (CIDADANIA) esteve no Parque do 

Ingá Prefeito Adriano José Valente em conjunto com o novo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Bem Estar Animal, Marco Antônio Lopes de Azevedo, vez que houve uma 

denúncia acerca de mau odor no parque. 

Foi descoberto que uma tubulação de esgoto da SANEPAR foi rompida e, por 

consequência, houve derramamento de esgoto no Parque do Ingá, algo já solucionado. 

Mantovani destacou que a CEE atua em parceria com a SEMA, pois ela trata também do 

meio ambiente. 

 

Link para a reportagem: https://youtu.be/qefDnLSmSuo  

 

Após a presença da CEE no Parque do Ingá Prefeito Adriano José Valente, uma 

nova visita foi realizada na empresa Alisul Alimentos S.A. com a participação do vereador 

Odair de Oliveira Lima (PHS) e integrantes da SEMA, conforme o relatório de visita abaixo 

descreve: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

RELATÓRIO DE VISITA - SECOM 

Na data de 12 de junho de 2019, às 9 horas, a Comissão Especial de 
Estudos (CEE) designada pela Portaria n. 117/2019, conforme Requerimento n. 
439/2019, aprovado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 26 de março do corrente 
ano pela Câmara Municipal de Maringá, realizou uma visita técnica à empresa Alisul 
Alimentos S.A. Esta Comissão visa a apurar as possíveis causas, identificar os 
responsáveis e contribuir com a busca por soluções para a problemática do mau odor 
que vem sendo constatado pela população maringaense, especialmente na região norte 
da cidade – seja por meio da proposição de medidas legislativas ou administrativas aos 
órgãos competentes, ou, ainda, da adoção de outras medidas que se apresentarem 
cabíveis e necessárias.  

 

Compareceram à visita o Vereador Odair Fogueteiro (Presidente da 
CEE), as servidoras da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA), 
Daiane (Fiscal), Eliete (Fiscal) e Ivan (Diretor); os servidores do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP), Rodolfo e Wellington; bem como o Subtenente Júnior, do Corpo de 
Bombeiros. 
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Na ocasião, o senhor João, diretor da Alisul Alimentos S.A., 
informou aos presentes que, há 15 dias, parte do maquinário da empresa havia sido 
substituído, com a instalação de uma caldeira à lenha, com capacidade para cinco 
toneladas de material e com geração de apenas nove quilos de vapores. A caldeira 
anterior, segundo ele, tinha como combustível o óleo xisto. O Diretor continuou 
explicando que, nos últimos 24 meses, um total de três milhões de reais foram 
investidos em melhorias no local, como novos equipamentos para a redução de ruídos 
sonoros e de poluentes, dentre outras demandas necessárias à produção adequada. 

 

Após a visita, foi realizada uma breve reunião, ocasião na qual o 
senhor Ivan alegou não ter encontrado irregularidades ou presença de mau odor no 
local, comentário que foi confirmado pelo Presidente da CEE, o qual disse não ter 
constatado nenhum tipo de odor que pudesse causar transtornos à comunidade. O 
Corpo de Bombeiros, na pessoa do Subtenente Júnior, concordou com os comentários 
anteriores. Representantes do IAP, por sua vez, informaram que o certificado da 
empresa está em fase de renovação, sem que este apresente problemas ou 
preocupações. Informou-se, ainda, que o nº do Alvará da empresa Alisul Alimentos 
S.A. é 5297/2013. 

Findada a visita às 11h30min, a CEE agradeceu a presença dos 
representantes da SEMA, IAP e Corpo de Bombeiros, dando por encerrado o trabalho 
na aludida data. 

  
ODAIR DE OLIVEIRA LIMA 

Presidente 
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Por fim, em virtude do vencimento do prazo para apresentação do relatório final 

da Comissão Especial de Estudos, houve a apresentação do Requerimento nº 1097/2019, 

prorrogando as atividades para mais 90 (noventa) dias, o que gerou a Portaria nº 

254/2019, ambos constados a seguir: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

REQUERIMENTO Nº 1097/2019 

Maringá, 24 de junho de 2019. 

  

Senhor Presidente: 

  

  

Os signatários do presente instrumento, Vereadores integrantes da 
Comissão Especial de Estudos designada pela Portaria n. 117/2019, consoante o que 
prescrevem os artigos 81, caput, e 172, inciso IV, da Resolução n. 583/2012 
(Regimento Interno), requerem à Mesa, após consultado o Egrégio Plenário, a 
prorrogação do prazo de funcionamento da referida Comissão, por mais 90 (noventa) 
dias, tendo em vista que o prazo anteriormente estabelecido será insuficiente para a 
conclusão de seus trabalhos. 

Atenciosamente, Vereadores Odair de Oliveira Lima, Flávio 
Mantovani, Altamir Antônio dos Santos, Belino Bravin Filho e William Gentil. 

Plenário Vereador Ulisses Bruder. 

 
 Documento assinado eletronicamente por Altamir Antonio dos Santos, Vereador, em 24/06/2019, às 14:00, 
conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Belino Bravin Filho, Vereador, em 24/06/2019, às 14:06, conforme Lei 
Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por William Charles Francisco de Oliveira, 2º Vice-Presidente, em 
24/06/2019, às 14:35, conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Janderson Flavio Mantovani, Vereador, em 24/06/2019, às 14:41, 
conforme Lei Municipal 9.730/2014. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Odair de Oliveira Lima, Vereador, em 24/06/2019, às 14:41, conforme 
Lei Municipal 9.730/2014. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

PORTARIA Nº 254/2019 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

  

R E S O L V E: 

  

  

PRORROGAR, por mais 90 (noventa) dias, o prazo de funcionamento da 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS designada pela Portaria n. 117/2019, conforme 
Requerimento n. 1097/2019, aprovado na sessão ordinária do dia 25 de junho. 

  

REGISTRE-SE e AFIXE-SE. 

  

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Maringá, 
25 de junho de 2019. 

  

  

MÁRIO HOSSOKAWA 

Presidente 

  

  

SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO 

1.º Secretário 
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3. APONTAMENTOS FINAIS 

 

 Com a data de conclusão marcada para 23 de setembro de 2019, a Comissão 

Especial de Estudos instalada em 28 de março de 2019, na Sala da Seção de Comissões 

Permanentes e Temporárias da Câmara Municipal de Maringá (CMM), esta objeto do 

Requerimento 439/2019, que no prazo de 90 (noventa) dias, solicitou a instalação da 

referida CEE para  apurar as possíveis causas, identificar os responsáveis e contribuir com 

a busca por soluções para a problemática do mau odor que vem sendo constatado pela 

população maringaense, especialmente na região norte da cidade – seja por meio da 

proposição de medidas legislativas ou administrativas aos órgãos competentes, ou, ainda, 

da adoção de outras medidas que se apresentarem cabíveis e necessárias. 

Ressalta-se que a comunidade maringaense tem se queixado acerca da 

constatação de um forte mau odor verificado em diversos bairros da cidade, sobretudo 

desde os últimos meses do ano passado, fato que reclama a adoção de providências por 

parte do Poder Público, tendo em vista que, além de gerar sensação de mal estar à 

população da cidade, é imprescindível averiguar se esse odor atípico é decorrente da 

prática de condutas que geram prejuízos ao meio ambiente, seja por parte de pessoas 

físicas ou jurídicas. 

 Nota-se que, diferentemente da maioria das Comissões Especiais de Estudo 

instaladas neste Poder Legislativo em que se destacam as reuniões e audiências públicas, 

bem como a análise, estudo e interpretação de documentos, esta comissão obteve um 

caráter essencialmente prático, direcionado para as atividades do cotidiano e com foco 

muito preciso: a redução do mau odor no município de Maringá, a partir das denúncias 

noticiadas desde de dezembro de 2018 pela população às autoridades. 

Neste sentido, observa-se que esta CEE concentrou suas atividades 

especialmente em visitas técnicas, tanto para a coleta de dados e estudos acerca do 

sistema municipal de tratamento dos resíduos, estes que, em via de regra, podem ser os 

maiores vilões do mau odor que pairou sobre o ar de Maringá nos últimos meses. Assim, 

em diligências realizadas em empresas, frigoríficos, abatedouros e demais possíveis 
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emissores de mau odor, a comissão visou justamente dizimar as denúncias via ouvidoria 

da Prefeitura Municipal de Maringá (156), na busca incessante de trazer uma condição 

respiratória mais aprazível aos maringaenses. 

Destarte, enfatizamos que a CEE praticamente se tornou “uma comissão 

permanente desta Casa de Leis”, vez que ela promoveu o que definitivamente é uma das 

principais atividades do Poder Legislativo contemporâneo: provocar e conduzir os 

debates sobre questões que afetam diretamente o contribuinte, com a finalidade de 

gerar políticas públicas em conjunto com a comunidade, a fim de transformar o problema 

em questão em solução para o cidadão. 

Nesta seara, além das visitas realizadas por todos os integrantes da CEE 

constantes neste relatório, dados da SEMA informam que, nos últimos meses, 70% 

(setenta por cento) do mau odor em Maringá foi reduzido, muito em virtude do trabalho 

desta comissão em parceria com o Poder Executivo, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

e demais agentes ligados ao meio ambiente. Podemos constatar tais números segundo 

os dados oficiais da Prefeitura Municipal de Maringá:  

 

 Interessante notar que a Comissão Especial de Estudos seguiu seus trabalhos 

mesmo com a divulgação destes números, vez que houve uma diminuição sensível na 
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quantidade de denúncias formalizadas na plataforma 156 da Prefeitura Municipal de 

Maringá, direcionada especialmente para o atendimento ao cidadão. 

 Assim, com um caráter diferenciado e um trabalho de fôlego, encerramos esta 

CEE, apresentando este relatório para a Câmara Municipal de Maringá. Mesmo com a 

prorrogação do prazo para estudos, vez que as denúncias se proliferaram, a CEE entende 

que cumpriu ferozmente seu papel, colocando-se à disposição para sanar eventuais 

dúvidas e, se necessário for, soerguer os seus trabalhos. 

 

É o relatório. 

 

FLÁVIO MANTOVANI 

Vereador-Relator 
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4. FICHA TÉCNICA DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

ESTUDOS 

 

Vereadores integrantes da CEE – Portaria nº 117/2019 

 

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA | Presidente 

FLÁVIO MANTOVANI | Relator 

ALTAMIR ANTÔNIO DOS SANTOS | Membro 

BELINO BRAVIN FILHO | Membro 

WILLIAM GENTIL | Membro 

 

Apoio técnico da Câmara Municipal de Maringá 

 

Seção de Comissões Permanentes e Temporárias 

Amanda Louzano Moreira Shinnae 

Douglas Kenzo Yshiba 

Tiago Valenciano Previatto Amaral 

 

Imagens 

Marquinhos de Oliveira 

 

Divisão de Assistência Legislativa 

Luiz Ricieri Longhini Fernandes - Coordenador 

 

Fonte de Informações básicas 

Câmara Municipal de Maringá – Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e Sistema de 

Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) 

Prefeitura Municipal de Maringá 
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