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Reunião do Conselho Municipal da Cidade 2018 / 2020
Memória da Reunião - CMC
Data

02/10/2018

Local

Auditório do IPPUL

Início

14h00mín

Término

15h30min

Redator

Elisabeth Alves
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Assunto
Apresentação dos Membros do CMC;
Apresentação;
Leitura do Regimento Interno do CMC;
Eleição do Presidente do CMC;
Protocolo de entrega da Minuta da Lei Geral para análise e considerações;
Outros Assuntos.
RELATOS (deliberações, discussões e outros)

A reunião convocada pelo presidente do instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
iniciou-se as 14:00 horas e foi conduzida pela Presidente em exercício Denise Maria Ziober que,
apresentou a pauta e na sequência fez a apresentação dos Conselheiros eleitos na 5^ Conferência de
Planejamento Urbano de Londrina realizada em 01/09/2018 no Auditório da

UniCesumar,dos

conselheiros indicados pelo poder público e pelas entidades afetas ao planejamento urbano. A
Presidente em exercício fez a leitura dafunção do Conselho segundo a Lei do Plano Diretor vigente.
Explicou a função do Conselho no desenvolvimento da politica urbana. O conselheiro representante da
UNOPAR fez uma intervenção e perguntou "Até que o ponto o conselho tem suporte técnico para ter
embasamento e segurança nas legislações vigentes, quando elabora pareceres?". Tendo a coordenadora
da reunião respondidoque o Conselho é consultivo e recebe amparo dos técnicos do

IPPUL e dos

comitês técnicos para orientar os seus pareceres nos projetos analisados pelo Conselho. O Conselho
conta com conselheiros que são representantes das universidades, e entidades diretamente ligadas ao
desenvolvimento urbano que podem subsidiar os pareceres. O Conselho conta com profissionais de
grande expertise e conhecimento da temática. Na sequência exaltou o importante papeldo Conselho
para o desenvolvimento urbano e rural; e discorreu sobre o papel do presidente do Conselho e da
formação e funcionamento dos comitês técnicos. Ressaltou que estes podem ser convocados a qualquer
tempo para emitir pareceres. Na sequencia falou sobre a eleição do presidente e pediu a contagem dos
conselheiros titulares presentes, conforme a lista de presença havia 27 titulares. Perguntou aos
presentes se a eleição seria por chapa ou pelos mais votados sequencialmente para presidente e vice.
Os conselheiros decidiram que a eleição seria por chapa {26 votaram a favor, com 1 abstenção). A chapa
1 formada pela conselheira Rosemari Friedmann Angeli (representante da região oeste) como
presidente e o conselheiro Auber Silva Pereira (representante do centro) como vice; a Sra. Rosemari se
apresentou falando da sua formação e atuação na cidade de Londrina, o Sr. Auber falou da sua formação
e atuação contra a corrupção e que tem enfrentado diversos desafios para termos uma cidade mais
justa socialmente e politicamente. A chapa 2 formada pelo Conselheiro Carlos Henrique Georges Vici
(representando a UNOPAR) como presidente e a Sra. Carolina Alves Nascimento Alvim (representando ^
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UNIFIL) como vice, ambos falaram das suas atuações nas instituições de Ensino Superior como
professores e diretores das unidades, dos seus trabalhos em prol do desenvolvimento urbano nos
Cursos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo das referidas instituições de ensino. Após as
apresentações foi feita a votação das chapas e o resultado foi o seguinte: chapa 1-16 votos, chapa 2 7 votos e 4 abstenções. A Sra. Denise finalizou a sua participação na reunião entregando a minuta da Lei
Geral do PDML para a presidente do conselho, pedindo celeridade no parecer dando o prazo de 10 (dez)
dias para análise. A Presidente do Conselho assumiu acondução dareunião e disse que 10 (dez)
poderiam não ser suficientes para fazer a análise. A conselheira Eliane Tomiasi, disse que poderia
perguntar quantas pessoas presentes participaram das etapas do Plano Diretor - Lei Geral e que isso iria
facilitar nas análises do documento entregue. Todos os presentes que pediram a palavra puderam se
pronunciar quanto ao prazo de entrega do parecer. O conselheiro Auber sugeriu duas datas 19/10 e
26/10 realizando duas reuniões para debates. O conselheiro Vilson sugeriu uma única data para
discussão dia 17/10/18. O conselheiro Bruno disse que precisava ter uma metodologia para elaborar as
análises, fazer uma relatoria através de uma comissão técnica. A conselheira Ana Luiza faz um
encaminhamento de que as análises poderiam ser feitas até dia 09/10 elaborando um parecer a ser
discutido por todos os conselheiros no dia 16/10.0 conselheiro Gilson disse que a lei tem 6 capítulos e
sugeriu que é importante ter uma relatoria e marcar uma reunião para a próxima semana e discutir o
primeiro e segundo capítulos e assim sucessivamente de dois em dois, ressaltou Importância do
conselho de analisar o produto que saiu da conferência. O conselheiro Vilson reforça a sua proposta de
ser na data de 17/10 para analisar o produto todo, "afinal não se pode fazer mudanças, mas sim uma
análise técnica da fidelidade da minuta da lei". A conselheira Eliane faz uma proposta de que a análise
final seja 16 ou 17 do presente mês para não comprometer a entrega da minuta na câmara por causa do
prazo exíguo, afirma ainda que deveria ter uma relatoria para receber as contribuições dos conselheiros
até 09/10. Com a proposição da conselheira Eliane os conselheiros Gilson e Bruno retiraram as suas
propostas. O conselheiro Olavo afirmou que o parecer técnico do conselho deve fazer análise, estudo
sobre a consistência do documento.Proposta n^ 1 da conselheira Eliane: criar uma comissão de relatoria,
definir como datas limite para receber as contribuições dos conselheiros o dia 10/10, realizar reunião da
comissão de relatoria dia 11/10 eapresentar em 17/10 na reunião do conselho as análise das propostas
e minuta de parecer para apreciação dos conselheiros. Ficou definido que as contribuições seriam
encaminhadas por e-mail. Proposta n- 2 do conselheiro Vilson: realizar todas as análises no dia 17/10,
sem relatoria ou reunião prévia. A proposta n- 1 recebeu 19 votos e foi aprovada,a proposta n- 2
recebeu 3 votos. Houve uma deliberação sobre o horário da reunião do dia 11/10: o conselheiro Jorge
Torquato sugeriu que horário fosse as 19:00 horas para que todos que trabalham em horário comercial
pudessem participar (proposta n^ 1). O conselheiro Cícero propôs as 14:00 horas no IPPUL (proposta
2). A proposta n^ i teve 9 votos, a proposta ns 2 11 votos, e 1 abstenção. Para a reunião do dia 17/10: o
conselheiro Jorge Torquato manteve a proposta de horário fosse as 19:00 horas para que todos que
trabalham em horário comercial pudessem participar (proposta 1). A conselheira Ana Luiza propôs às
14:00 horas no IPPUL (proposta n^ 2). A proposta n^ 1 teve 6 votos, a proposta n^ 2 13 votos, e 1
abstenção. Ficou definido que as reuniões do dia 11 e 17/10 serão realizadas no IPPUL às 14:00 horas. A
presidente do conselho encaminhou que na primeira reunião ordinária do conselho será definido o

I calendário

e o horário das reuniões para que o maior número de conselheiros possa participar. A

%

. /

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
comissão de relatoria que foi criada para receber e analisar as propostas na minuta da lei geral foi
composta pelos conselheiros: Eliane, Deise, Bruno, Olavo, Marcos, Ana Luiza, Luciana, Angela, Gualter,
Fernando, Daniele, Carina. A participação na comissão de relatoria será aberta a todos os conselheiros
que tiverem disponibilidade. Finalizados os assuntos da pauta, o conselheiro Auber pediu a palavra para
avisar que tem vaga no Conselho da Transparência e que na próxima reunião ordinária o CMC precisa
indicar um representante, para o referido Conselho. Definiu-se também que a secretária geral do
conselho será a conselheira Deise Maria de Oliveira Lima. O conselheiro Nielson Ferreira representante
de Maravilha/Warta e Área Rural, solicitou a correção do nome dele no Decreto 1401/2018, que foi
grafado erroneamente como "Nilson Ferreira". Estiveram presentes, além dos conselheiros, quatro
observadores, conforme lista de presença. As 15:30 horas a presidente do conselho encerrou a reunião.
Londrina, 03 de outubro de 2018.
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Rosemari Friedmann Angeli - Presidente

