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Data

17/10/2018

Local

Auditório do iPPUL

Início

14:00

Término

16:45

Secretária Deise Maria de Oliveira Lima Silva
PAUTA
ITEM

Assunto
Apresentação dos trabalhos da comissão responsável pela análise da Minuta da Lei Geral

1

do Plano Diretor 2018/2028.______________________________________________________
Aprovação da minuta de parecer do CMC sobre a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor.

2
3
4
5

Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CMC.____________________________
Análise de solicitações encaminhadas à comissão que não competem a mesma_________
Outros Assuntos.
ATA

A reunião convocada e presidida pela presidente do Conselho Municipal da Cidade. Iniciou-se às 14 horas e foi
passadas os informes indicando a disponibilização de uma sala no prédio do IPPUL, onde foram alocados os
documentos do CMC resgatados pelo IPPUL, ressaltando que quando da entrega dos documentos pelo iPPUL ao
CMC, para a presidência atual, constatou-se a inexistência do expediente documental referente ao ano de 2018.
A presidente também informou já recebeu solicitações de informações do Ministério Público e da Câmara
Municipal, sendo a da Câmara Municipal, onde estão anexado relatório de Observatório de Gestão Pública, das
atividades deste Conselho. Houve solicitação para apreciação do Conselho de documento protocolado pelo
Conselheiro Edvaldo Viana, que será analisado e deliberado ao fim da pauta. A pauta foi apresentada. Item 1)
Aprovação do parecer deste Conselho em relação a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor 20185/2028 - A
presidente solicita que a conselheira coordenadora dos trabalhos, do dia 11/10/2018, EÜane Tomiasi Paulino,
faça a explanação de como se deram os trabalhos para a emissão do parecer. Eliane informou a plenária sobre a
metodologia utilizada, onde a releitura geral da minuta foi efetuada, as observações apontadas anteriormente
pelos conselheiros, identificadas algumas correções que não interferem na íntegra da minuta, a comissão
pautou-se pela fidedignidade da referida minuta com o que foi aprovado nas Conferências Municipais de revisão
do Plano Diretor. O objetivo foi certificar a efetivação da incorporação do que foi aprovado nas Conferências.
Dentro das observações/contribuições/solicitações dos conselheiros em relação à Minuta da Lei Geral, duas que
no entendimento da Comissão, não estavam relacionadas às atribuições e objetivos da mesma, foram
encaminhadas para apreciação da Plenária do Conselho; Solicitação do Conselheiro Luciano Norenberg Moreira
e carta conjunta do Sinduscon Norte Paraná, CEAL

Londrina e Secovi Londrina. Em virtude de problemas

técnicos com a apresentação do texto proposto pela Comissão em data show, com anuência da Plenária, optouse por deliberar quanto ao segundo item da pauta. 2) Calendário das reuniões ordinárias do CMC. A presidente
promovendo a possibilidade da participação da maioria dos
membros. A proposta é tentar conciliar, levando em conta as necessidades de todos, sendo o ideal que as

sugere que haja mobilidade em datas e horários,

reuniões sejam realizadas em dias e horários alternados. Várias sugestões de locais foram apontadas: Secretaria
de Cultura, UEL, Auditório da Prefeitura, Super Creche... Se fará o levantamento da disponibilidade dos locais,
uma vez que o dia 05 de todo mês foi aprovado por maioria, sendo a incidência deste dia em feriados, sábados
ou domingos, a reunião ordinária do Conselho se dará no próximo dia útil subseqüente e também houve
aprovação por maioria sobre o rodízio de horários, sendo para cada duas reuniões ordinárias às 14:00, uma àd

Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020
*Ou até alteração da Lei Geral do Plano Diretor
19:00. Retomada a pauta, no item 1. , Bruno de Camargo Mendes, passou a fazer a relatoria dos trabalhos da
comissão, cujo parecer segue anexo. A presidente coloca para deliberação da Plenária se as solicitações que
fugiram do escopo da comissão para emissão do parecer da Minuta de Lei devem ser acatadas como demandas
do CMC. A conselheira Eliane Tomiasi aponta que se as referidas solicitações forem acatadas, o Conselho poderá
contrariar as Conferências. A conselheira Ana Bárbara de Toleto L Jorge afirma que o Conselho pode alterar seu
posicionamento em relação à Minuta de Lei. O Conselheiro Miguel Etinger de Araújo Junior diz que o processo
de Revisão do Plano Diretor está acontecendo a quase um ano e em todas as etapas houve oportunidade de
dirimir todas as questões, inclusive as apontadas nas duas solicitações em análise e pede que se promova a
deliberação. O parecer da Comissão foi submetido à votação e obteve-se o seguinte resultado: Favoráveis: 17;
Contrários: 4; Abstenções: 01. Os conselheiros Ana Bárbara, Vilson, Ludano e Marcos Moura pediram para que
constasse em ata seu voto contrário. Foram lidas as duas solicitações (1-Luciano Norenberg/2-Sinduscon-CEALSecovi) - Resultado da Votação 1: Favoráveis: 02; Contrários: 14; Abstenções: 07. Resultado da Votação 2:
Favoráveis: 04; Contrários: 18; Abstenções: 0. Os conselheiros Ana Bárbara, Vilson, Luciano e Marcos Moura
pediram para que constasse em ata seu voto favorável. Passou-se a analisar a solicitação do Conselheiro Edvaldo
Viana (em anexo) que após lida foi acatada por unanimidade. Entendeu-se a necessidade de nomear comissão
de auditoria em atendimento à solicitação do Conselheiro Edvaldo Viana, constituída pelos conselheiros: Eliane
Tomiasi Paulino, Fernando Faet, Bruno de Camargo Mendes, Luciana de Paiva Luquez, Edvaldo Viana, Angela
Eugenia Gaion, Daniele Regina Ferreira da Costa, Auber Silva Pereira. Os nomes foram aprovados pela Plenária e
fica a comissão de Auditoria responsável por apresentar na próxima reunião deste Conselho, seu calendário de
reuniões, cronograma de ações e sua metodologia de trabalho. O conselheiro Miguel também sugere a criação
de uma comissão que fará a revisão do atual Regimento Interno do CMC, que para tanto, receberá a
contribuição dos demais conselheiros sobre possíveis observações, apontamentos e sugestões até o dia
31/10/2018 e apresentará proposta de um novo Regimento Interno na próxima reunião ordinária do Conselho
no dia 05/11/2018, às 14:00, no auditório do IPPUL. Comporá a Comissão de Revisão do Regimento os
conselheiros: Miguel Etinger de Araujo Junior, Jair Roberto Corrêa, Angela Eugenia Gaion, Fernando Fauet de
Oliveira, Bruno Camargo Mandes. Terminado os assuntos, a 2^ Reunião do Conselho Municipal da Cidade foi
finalizada às 16:45. Eu, Deise Maria de Oliveira Lima Silva, em conjunto com a Presidente, firmo esta ata.
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