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CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SOCIAL DE LONDRINA- CMTCSL
Ata 673 Reunião Ordinária
06/05/2019
Institucional - Abertura

A reunião iniciou-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Londrina, sito Av.
Duque de Caxias, 635 - Jardim Mazzei 11,Londrina-PR, 2° andar, após obter quórum regimental
necessário para realização da mesma.
Conforme Lista de Presença, estiveram presentes na 67" Reunião Ordinária os
conselheiros: Fábio V. Molin, Marco Antonio Modesto, Valdir Anhucci, Reginaldo Gameiro
Esteves, Pilar Nadir Alvares Soldório, Priscila França da Silva, Ademir Kenide Campoli, Dácio
Villar, Ana Cristina Pialarice Giordano, Deividy André Vieira Leal, Sidnei Pereira do Nascimento e
Waldir Gamero. Como convidados: Sr". Auber Silva Pereira (MPAC-PAL), o Sr" Luciano Moreira
(CMC) e a voluntária, Sr" Francesca Amaral.
Não estiveram presentes os conselheiros titulares:, Irineu Marques da Silva
(substituido por Reginaldo Gameiro Esteves), Vitor A. K. Ogawa, Roberto Martins, Jose Lino
(substituido por Ademir Kenide Campoli), Dimitri Adonis Kovelis, Karen Bettina Ikeda, Alexandre
Sanches Vicente (substituído por Deividy André Vieira Leal), Luiz Penteado Figueira de Melo e
Marco Antonio Fortunado David, conforme lista de presença assinada em reunião.

.-

-

O Presidente, Fábio V. Molin, deu as boas-vindas á plenária, agradeceu aos
presentes, apresentou a pauta, e declarou aberta a Reunião Ordinária.

Pauta aprovada em plenária
1 - 19:15h - Aprovação da Pauta 67' Reunião Ordinária;
2 - 19:20h -Aprovação da Ata da 66' Reunião Ordinária;
3 - 19:30h - Relato Comissão Organizadora da 4" Conferência Municipal de
Transparência e Controle Social de Londrina;
4 - 20:00h - Aprovação do parecer Comissão Especial Temporária para Análise
do PL 207/2018 - Plano Diretor Participativo de Londrina 2018/2028;
5 - 20:30h - Relato das Comissões Permanentes "doCMTCSL,
Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão Pública e
Indicadores de Metas e Desempenho;
Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade para o exercicio
do Controle Social;
Eixo 3 - Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção.

6 - 2 I :OOh- Informes;
7 - 22h - Teto máximo para encerramento.

Execução da Pauta
1.

Aprovação da Pauta 57!! Reunião Ordinária

2. Aprovação da Ata da 66a Reunião Ordinária
a) Ata aprovada com alteração sugerida pelo Conselheiro Ademir K. Campoli no item 6.a,
substituindo "coleta de lixo" por "coleta seletiva".

3. Relato Comissão Organizadora da 4 a Conferência Municipal de Transparência

e

Controle Social de Londrina

(a) Conselheira

Pilar informa da publicação do Regimento da Conferência

no diário

oficial, da divulgação do evento no sítio eletrônico da Prefeitura e do início das
inscrições, que nesta data já conta com catorze inscrições para as Pré-Conferências.
Também informa dos palestrantes

confirmados:

Bruno Sergio Galati, Elve Miguel

Cenci e Alan Henrique Flore. O local da Conferência foi alterado do Auditório da
Prefeitura para a OAB para melhor acomodação

dos participantes.

Já está em

tramitação a solicitação do café a ser servido na Conferência.

Será solicitado a

divulgação

Conselho.

por parte da Secretaria

de Comunicação

deste

Houve

divulgação também por cartazes em 46 paróquias e será feito contatos por e-mails
para

outras

informações

igrejas

e

diversos

sobre a Conferência

outros

contatos.

no sítio eletrônico

Houve

demonstração

da Prefeitura de Londrina.

Como apoiadores do evento temos a OAB, o SESC, UNICESUMAR,
por Amor a Londrina,

como Organizadores

Prefeitura e como patrocinadores

das

o Conselho

o Movimento

de Transparência

contamos com a UGT e o SINDSERV.

distribuidos cartazes para que os presentes possam ajudar na divulgação.

e a
Foram

4. Aprovação do parecer Comissão Especial Temporária para Análise do PL
207/2018 - Plano Diretor Participativo de Londrina 2018/2028
(a) O conselheiro Fabio Molin faz informa que houve pedido de prorrogação de prazo
para a análise do PL e após reunião dos membros da comissão responsável, houve
elaboração de um relatório amplo, o qual foi apresentado e lido.
(b) Dada a palavra para o convidado, membro do CMC, SI"" Luciano, fez considerações
a respeito de Macrozonas,

também sobre quem seria o responsável técnico pelo

Plano Diretor. Houve colaboração do convidado Auber nestas considerações
(e) O conselheiro Valdir Anhucci faz uso da palavra e considera sobre possiveis falhas

no PL do Plano Diretor, o que poderia

técnicas que poderiam estar ocorrendo

inviabilizar uma possível conclusão do parecer deste Conselho. O conselheiro Fabio
Molin lembra que nosso parecer como Conselho se limita a fazer análise e sugerir,
apontar e colaborar naquilo que entende ser necessário para melhorar o processo, e
que análises técnicas devem ser feitas pelos legisladores.
(d) Conselheiro
eventual

Ademir também

diminuição

conselheiros

de

fizeram

colabora

receitas

suas

no debate

pelas

considerações

chamando

alterações

do

e sugeriram

a atenção para a

Zoneamento.
alertar

Outros

sobre

algumas

situações que merecem uma análise mais cuidadosa. O conselheiro Valdir Anhucci
alerta para o risco de um parecer amplo ser interpretado como aprovador do PL, o
que não é função deste Conselho, já que não possui capacidade técnica para tal. O
convidado Auber informa sua participação desde 2014; as dificuldades encontradas
no processo e a falta de leis suplementares. O convidado Sr. Luciano alerta que fez'
perguntas fundamentadas
conselheiro

por escrito ao CMC e até hoje não foram respondidas. O

Dácio alerta da necessidade

de uma consideração

por parte deste

Conselho, no assunto apresentado pelo convidado.
(e) A voluntária Francesa Amaral trouxe à memória todas as etapas no processo do
Plano Diretor, com participações

deste Conselho,

e que a competência

para a

realmente analisar tecnicamente é o CMC.
(f)

O conselheiro
pelo convidado

Marco colaborou com a idéia de anexar as questões apresentadas
Sr. Luciano. Após ampla discussão,

o conselheiro

Fabio Molin

apontou para duas situações que se apresentaram e que devem ser votadas, um
anexo do Sr. Luciano a ser encaminhado juntamente com o parecer e outro como.
texto a ser incluido no próprio parecer, visando uma tomada de decisão deste
Conselho

quanto

à finalização

do

apresentado até o dia nove de junho.

parecer

deste

Conselho,

que

deve

ser

Foi decidido pela plenária, a inclusão dos assuntos levantados pelo convidado, SI"'

(g)

Luciano, como anexo ao parecer deste Conselho. Finalmente, posto em votação a
aprovação do parecer do PL 207/2018, o mesmo foi aprovado.

5. Relato das Comissões Permanentes do CMTCSL
(a) O Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão Pública e Indicadores'
de Metas e Desempenho informa que não houve atividades desde a última reunião
deste Conselho.
(b) O Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade para o exercício do
Controle Social informa que houve a reunião mensal do Fórum dos Conselhos nesta
data, com 2 participantes,
demais não compareceram.

embora houvesse confirmação

de 12 participantes,

os

Houve sugestão de repetição da pauta na próxima

reunião.
(e) O eixo 3 trabalhando

Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção
na Rede Municipal

informa

que está

de Combate à Corrupção, a reunião do dia 25 foi

adiada por falta de participação de alguns Órgãos Públicos que assinaram o protocolo
de intenção. Está sendo feito visitas para apresentar as intenções de trabalho deste
grupo. Também estão trabalhando na Conferência.

6. Informes
(a) O Presidente Fabio V. Molin informa sobre o PL 21219 que altera a lei 11777 deste
Conselho tramita na Comissão de Justiça a ser votado em 25 de maio. Informa
sobre o Concurso de boas práticas na Administração pública que se inicia no dia 31
de maio. Informa também sobre o aumento na procura pela Ouvidoria, visto como
positiva, pelo interesse da população. Haverá lançamento do livro da Procuradora
Regina Hirose na OAB em Londrina no dia 13 de maio, às 18hs30min. Por fim,
informa sobre o convite da Secretaria

Municipal do Idoso, no dia 8

de maio,

solenidade do lançamento do Projeto da Casa Dia.
(b)

O convidado Auber lembra que nas últimas duas reuniões foram tratados assuntos
sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade de Londrina. Também lembra
da ultima reunião que ficou combinado que o Ouvidor traria informações sobre os
grandes devedores

e não compareceu.

Outro assunto é o ISS da Econorte; a

dificuldade de receber informações do valor arrecadado. Falta de transparência na
divulgação dos nomes na composição acionária na aqúisição da SERCOMTEL.

(e) O conselheiro

Dacio Villar informa da Conferência do Conselho do Idoso no dia 16

de maio.
(d) Conselheiro Sidnei, como membro do NIGEP, da Universidade Estadual de Londrina,
foi convidado pela Universidade
membros

deste

Conselho

Estadual de Santa Catarina, juntamente

para falarem

sobre

a Transparência

com ex-

na cidade

de

Londrina.

Pauta totalmente discutida e concluída.
Ata registrada.
Por ser isto verdade, dou a minha fé pública e firmo a presente.

Londrina, segunda-feira, 06 de maio de 2019.

Fábio V. Molin

Presidente

