2ª Conferência para Aprovação das Minutas das Leis Complementares do Plano
Diretor Participativo do Município de Londrina: Código de Posturas – 09, 10 e 11 de
Abril de 2010.
Transcrição da Conferência (1º parte da gravação 00h00min)

Introdução
A Lei 10257 – 10 de julho de 2001, no seu artigo 1º trata
da execução da política urbana previsto na constituição Federal, para todos os efeitos,
esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: garantir o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; promover gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes
previstas no art. 2o da Lei 10.637/01.
O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas, sendo assim deverá
englobar o território do Município como um todo.
No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação,
os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: – a promoção de audiências
públicas e debates com a participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade; – a publicidade quanto aos documentos e
informações produzidos; – o acesso de qualquer interessado aos documentos e
informações produzidos.
Neste contexto a revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina
priorizou a participação popular através de audiências públicas, cursos de capacitação,
oficinas, reuniões, pré-conferências, conferências com o objetivo de promover um
amplo debate acerca das legislações urbanísticas, seguindo da legislação vigente.
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Neste documento está transcrito a 2ª Conferência para Aprovação das Minutas das
Leis Complementares do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina, relato
do processo de participação popular promovido no Município de Londrina com vistas à
revisão do seu Plano Diretor, em conformidade com as determinações da Lei Federal
10.257/2001, o Estatuto da Cidade, e seguindo as orientações do Ministério das
Cidades.
O Estatuto da Cidade estabelece o direito às cidades sustentáveis e à gestão
democrática da cidade. Ele também determina a integração e complementaridade
entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência. Nesse sentido,
o Estatuto representa um meio para o estabelecimento de espaços humanizados e
integrados ao ecossistema, nos quais se cultive o respeito aos direitos humanos
fundamentais, se preserve a natureza, e se respeite a diversidade cultural, a fim de
que se possa assegurar às presentes e às futuras gerações condições dignas de vida
e de participação na definição dos rumos do seu município.
Assim, “planejar o futuro das cidades brasileiras, incorporando todos os setores
sociais, econômicos e políticos que as compõem, de forma a construir um
compromisso entre cidadãos e governos na direção de um projeto que inclua todos, é
o desafio que o Estatuto da Cidade impõe”. A afirmação é do Ministério das Cidades,
criado pelo governo federal em 2003 para auxiliar os municípios brasileiros na missão
de assegurar às suas populações os direitos estabelecidos por esta lei, considerada
uma das mais avançadas leis de política urbana do mundo, já que proporciona aos
municípios instrumentos de planejamento para melhorar a qualidade de vida dos
habitantes, entre eles o Plano Diretor Municipal. Uma das diretrizes aprovadas na 1ª
Conferência Nacional das Cidades, naquele mesmo ano, foi o apoio do Ministério aos
municípios para a elaboração dos planos diretores e implementação do Estatuto. Em
Londrina o Ministério das Cidades esteve de fato presente, orientando e subsidiando
parcialmente o processo de revisão do Plano.
O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar
as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor Municipal, que se constitui
numa lei, aprovada na câmara, e que fixa o conjunto de regras básicas de uso e
ocupação do solo. É no Plano Diretor que deverão estar às regras sobre assuntos que
influenciam a vida de todo cidadão: sistema viário, saneamento, ocupação do solo,
transporte e saneamento urbano, patrimônio histórico, meio ambiente, código de
edificações, desenvolvimento tecnológico, proteção social. Sua elaboração,
implantação e acompanhamento devem acontecer, obrigatoriamente, com ampla
participação popular, ou seja, é imprescindível a participação dos diversos setores da
sociedade civil e do governo nesse debate: técnicos da administração municipal e dos
órgãos públicos estaduais e federais, cientistas das Universidades, representantes dos
movimentos populares, das associações de bairros, dos sindicatos, das ONG’s e
demais organizações sociais, além de empresários de vários setores da produção.
Marcelo Teodoro
“- Senhor Presidente do IPPUL, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina, Carlos Alberto Hirata; o Assessor Especial para Assuntos Metropolitanos
José Novaes Faraco; e o Secretário Municipal do Ambiente Carlos Levy.”
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Marcelo Teodoro
“- Os convidados caso queiram sentar-se mais próximo a mesa, fiquem a vontade.”
Marcelo Teodoro
“- O objetivo desse encontro é a aprovação da Minuta do Código de Posturas da
Cidade de Londrina, o evento acontece hoje (sexta), sábado e domingo. Na noite de
hoje, esta prevista a aprovação do Regimento Interno da Conferência, com duração
até as 22h00min, no sábado e no domingo o evento acontece neste mesmo local das
08h00min as 18h00min, as inscrições poderão ser feitas até as 09h00min do dia
10/04, sábado e poderão participar todas as pessoas que tiverem interesse na matéria.
Para a abertura do evento, com a palavra o diretor presidente do IPPUL Carlos Alberto
Hirata.”
Carlos Alberto Hirata
“- Boa noite a todos, senhoras e senhores, gostaria de convidar também a mesa o
vereador Gerson Araújo, nosso querido, professor Gerson Araújo, pastor Gerson
Araújo, nosso amigo pessoal, para representando a Casa dos Vereadores de
Londrina, “né” possa nos acompanhar, antes que iniciemos nosso trabalhos, só queria
fazer uma referencia da importância na verdade dos trabalhos que nós estaremos
desenvolvendo hoje, amanhã e domingo “né”, numa dedicação altruísta do
londrinense, do cidadão londrinense que está preocupado com a questão do Plano
Diretor, preocupado com a cidade de Londrina em função dos fatos é que foram
extremamente noticiados ontem, essa semana toda principalmente no Rio de Janeiro,
aquela situação lá aquele caos “né” é o exemplo mais claro e gritante daquilo que nós
não desejamos para ninguém e principalmente para uma cidade em nome de um
desenvolvimento acelerado, em nome de um progresso, desigual e desumano nós
vemos na verdade que o uso do solo ele se, desordenadamente incrementado num
país que não tem nenhuma dificuldade de extensão territorial para escolher melhores
locais pra que o cidadão “né”, a família, ele possa viver com segurança nós sabemos
que na tarefa da vida nós temos uma série de atribuições diárias e fardos diários, “né”
pastor, onde nós já carregamos um grande fardo em trazer o alimento pra família e
buscar a sustentação e dar segurança em estudar e procurar efetivamente construir na
verdade a justificativa do porque nós estamos aqui na terra e infelizmente é triste “né”
João das águas nós que somos ambientalistas natos de ver que famílias “né” muitas
famílias, centenas de famílias “né” acabaram sendo ontem, antes de ontem sendo
enterradas em Niterói e eu fico triste que eu quero fazer um registro que eu estive em
Niterói até as quatro horas da tarde do domingo praticamente sai do Rio de Janeiro as
cinco horas quando começou chover e chego em casa no outro dia assistindo uma
cena “né” dramática como a gente vê, eu que sai de lá com um farto material do
museu Oscar Niemayer que esta lá em Niterói, uma obra fantástica e maravilhosa,
fotografando um lindo cenário, acordo na verdade na manhã do outro dia “né” vendo
toda aquela catástrofe, não acreditando naquilo então pra aqueles que costumam é.”
“- Olha! Na verdade a questão do Plano Diretor como sendo “né” uma peça literal e
bibliotecária que as prefeituras devem ter para guardar lá nos seus alfarrábios pra
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atender e dizer que meu município tem um Plano Diretor isso é um grande engano e
nós de uma certa maneira estamos contribuindo pra que isso seja e sirva de exemplo,
de um real exemplo e que necessariamente em Londrina nós não temos que assistir
“né” uma cena como essa, mas também não raros momentos quando nós discutimos o
que fazer então do antigo lixão de Londrina, do antigo aterro controlado de Londrina
que esta pra ser encerrado esse ano como compromisso nosso governo, do governo
Barbosa Neto, rapidamente naquela área algumas pessoas apresentam pra gente
projetos de ta lá colocando parquinho, projeto de ta lá colocando pessoas ocupando
aquele espaço que é extremamente inorto, gerador de gás metano, gerador lá de
xorume, pra dá “né” algumas soluções milagrosas “né” pra uma área que foi
efetivamente também, extremamente mal adequada, mal compactada, mal estruturada
ao longo de mais de trinta anos a gente sempre pede com paciência olha gente
analisa direito que a coisa não é bem assim, área nós temos o município tem uma
vasta área rural que ainda esta pra ser aproveitada “né” pastor Gerson, o senhor sabe
“né” a luta que nós temos já de muito tempo “né” não só pela questão ambiental, mas
em relação ao Plano Diretor a cidade de Londrina pra que nós vejamos então, essas,
essas, fatalidades não aconteçam, eu ando no transito de Londrina perplexo na
verdade com o que acontece por conta da velocidade, indagado “né” sobre, o transito
caótico de Londrina eu sempre comento que se você olhar a estrutura urbana de
Londrina, a cidade de Londrina tem uma estrutura maravilhosa em termos de sua
composição viária e urbanística, desde que você não coloque os carros dentro dela, a
partir do momento que você coloca o carro dentro dela, dessa estrutura o caos
aparece ai as pessoas elas querem na verdade que a gente abandone os
pressupostos fundamentais daquilo que é a estrutura, da infra-estrutura urbana e que
nós aceitemos na verdade essa pseudo verdade “né” do valor do carro e nós não
vamos aceitar esse ditame da regra do valor do carro, o carro ele tem o espaço, mas o
cidadão e a vida tem um valor muito maior e um espaço muito maior na cidade que
nós planejamos, nessa noite nós vamos é fazer aprovação do regimento da 2º
Conferencia pra aprovação das minutas das leis complementares, mais
especificadamente do Código de Posturas que será “né”, item a item, são mais de
quatrocentos artigos que serão debatidos ao longo de amanhã e depois, eu só queria
por uma questão de ordem “né”, pedir um pouquinho só de esmero até pra que o
trabalho possa ser bastante profico e rentoso e nós fizemos tudo, aquilo que o rito
processual do Ministério da Cidade e da Caixa Econômica pede em relação a
disponibilidade do material e da minuta e das discussões das oficinas na internet e
pedimos também que as pessoas trouxessem pra que nós pudéssemos vencer o mais
rápido possível a discussão do Código de Posturas e depois daqui quinze dias o
Código de Obras e depois daqui quinze dias o Sistema Viário, Código Ambiental, a Lei
de Parcelamento, são vários até chegarmos a oito, nós fizemos até agora a Lei do
Patrimônio, que as pessoas viessem aqui com os seus destaques para que fossem
analisados os destaques, passamos artigo a artigo uma leitura geral por uma questão
de respeito, mas necessariamente nós estaremos sendo necessários somente estar
analisando os destaques, isso porque se “os” ficarmos entrando nas quechunclas de
concordância ou não, não acabamos as conferencias porque essas releituras elas são
feitas pelos técnicos que formatam os projetos de leis e depois também revistos pela
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própria casa de leis, que é a Câmara de vereadores que quando será feito o grande
debate amplo e popular né para a conferencia, “i” a oportunidade que nós estamos
tendo hoje então ela “se” por conta de nos tarmos iniciando a discução talvez do
código mais importante que nós temos que se dá referente ao comportamento da vida
da sociedade que ocupa o espaço territorial da cidade que é o Código de Posturas,
queria desejar a todos “né” um bom trabalho estaremos acompanhado e a disposição
de todos sempre aqui ao lado pra qualquer duvida maior e desejá-los “né” que nós
tenhamos tempo de ainda de pode salvaguardar pelo menos no domingo um
tempinho pra nós tarmos prestigiando essa maravilhosa feira que ta tendo em
Londrina com a família de vocês, muito obrigado.”
Obs: Tempo decorrido até aqui, 11 minutos e 12 segundos
Aplausos
Marcelo Teodoro:
“- Obrigado Hirata, agora vamos ouvir o vice-prefeito José Joaquim Ribeiro.”
Vice Prefeito José Joaquim Ribeiro
“- Boa noite senhores, senhoras, é eu venho da área contábil então acredito que esse
é o mais importante para área contábil, para área empresarial, aqui vai estar às regras
as normas que deverão ser cumpridas né, se determinada, passou por varios debates,
quanto tempo nós estamos trabalhando nesse processo né Hirata, já vai indo pra seis
meses e na realidade ele já começou bem lá trás né, desde 2005 olha o tempo que a
discussão tem gente e hoje na prefeitura as maiores reclamações vem realmente das
atividades de barulho, das atividades que estão em locais que não é permitido, que as
pessoas moram é residência isso tem que ser levado em consideração então os
senhores tem uma nobre tarefa né agora de analisar e si posicionar para que a gente
faça o melhor, aquilo que agente faz sempre ó melhor o que nós não “faze” é que não
conseguiu fazer, então eu desejo a todos aqui nesses dois dias qui vocês vão
trabalhar, é um feriado um sábado e domingo vocês vão “tá qui”, mas é nobre
realmente essa causa pode ter certeza que é muito importante eu em nome do prefeito
e em meu nome quero agradecer a presença de vocês porque assim que se pratica a
democracia vocês vêm opinam, muda, na verdade, que uma vez passado pela câmara
voltando com a sansão do prefeito ai nós temos que cumprir e aí vai dá os problemas
que naturalmente vem então a gente precisa ter essa consciência que nós estamos
fazendo pra toda a cidade e pra nós também uma legislação que atenda os interesses
da sociedade eu espero realmente que de um modo geral todos faça o melhor pra que
sai o melhor código de posturas pra nossa cidade, bom trabalho obrigado pela
presença vocês tão colaborando com a cidade e com administração municipal é uma
tarefa dananda mais a gente ta enfrentando ela é necessário porque a partir do ano
que vem a partir de 2011 as coisas não vão acontecer na cidade se não tiver seu
plano diretor área de financiamento vai zerar num é verdade, “num vai vim” recursos
públicos pra cidade imagine os problemas que nós vamos enfrenta nós estamos na
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realidade atrasados né então bom trabalho e uma boa noite pra todos eu peço licença,
que eu tenho outro compromisso, obrigado.”
Aplausos
Marcelo Teodoro:
“- Oficialmente aberta à conferência agradecemos as autoridades que compuseram a
mesa e convidamos os membros para a mesa coordenadora dos trabalhos, os
trabalhos serão coordenados por Angela Bento funcionária da Companhia de
Habitação de Londrina - COHAB-LD, que será presidente e Carlos Roberto Leandro da
Secretaria de Fazenda que fará o papel de secretário da mesa.”
“- A todos um bom trabalho. Pessoal o Hirata está aqui pedindo pra que vocês ocupem
os lugares.”
Angela Bento
“- Boa à noite a todos e a todas a nossa missão hoje “é, é” é aprovar o regimento da
segunda conferência então eu acho como é de praxe ai a gente vai lendo os artigos
quem tiver algum destaque se manifesta e depois a gente retorna pra o destaque.
Todo mundo concorda? Tem uma alguma outra sugestão? Então vamo começar, tá
bom! Bom trabalho a todos. Não é a Claudia ta perguntado se a gente lê tudo e depois
apresenta o destaque, eu sugeri ir lendo e conforme a gente vai lendo né, quando
terminar o artigo a gente pergunta se tem algum destaque as pessoas vão se
manifestando conforme a leitura, eu acho que fica mais fácil. Pode sê? No item quatro
néh Cícero se tinha... você... a Arlete tá lembrando que quando a gente for faze a
votação pra que todos usem o crachá, acho que também ta claro pra todo mundo
postura certo! Alguém tem alguma coisa contraria? Vamo continuar, hum.”
Obs: Tempo decorrido até aqui, 17 minutos e 33 segundos. Interferência rápida de
falas na gravação
Angela Bento
“- Tão vamo lá gente! Regimento da Segunda Conferência para aprovação das
minutas das Leis Complementares do Plano Diretor. Capitulo 1 – Dos objetivos e
finalidades. Artigo 1º - A Segunda Conferência para aprovação das minutas das Leis
Complementares do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina, Estado do
Paraná, possui como objetivo principal a aprovação da minuta do Código Municipal de
Posturas.”
Pausa
Angela Bento
“- Eu vou dá sempre essa pausa depois do artigo, pra se alguém quiser se manifestar
ééé com relação a destaque certo! Artigo 2º, as inscrições da Segunda Conferência
para aprovação das Minutas das Leis Complementares do Plano Diretor Participativo
do Município de Londrina ocorrerão a partir das 08h00min de 17 do 03 de 2010,
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através do site www.londrina.pr.gov.br, link referente a Conferência até as 08:30 do dia
10 do 04 de 2010, sendo que nesta data todas as incrições serão efetuadas
diretamente na Câmara Municipal de Londrina.”
“- Parágrafo 1º - Os documentos referentes à Segunda Conferência para aprovação
das minutas das Leis Complementares do Plano Diretor Participativo do Município de
Londrina estarão disponíveis no site www.londrina.pr.gov.br, link referente à
Conferência, as Conferências, acho que tem um erro de português, onde poderão ser
obtidas as minutas do regimento interno do Código Municipal de Posturas. Parágrafo
2º - As pessoas que não conseguirem acessar o site da prefeitura poderão obter as
minutas elencadas no parágrafo anterior, na sede do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina, cito à Avenida: Duque de Caxias 635, 2º piso.”
“Artigo 3º, a Segunda Conferência para aprovação das minutas das Leis
Complementares do Plano Diretor Participativo do município de Londrina será
realizada das 19h00min ás 22h00min horas do dia 09 de abril de 2010 e nos dias 10 e
11 de abril de 2010, das 08h00min ás 18h00min, na Câmara Municipal de Londrina.”
“- Capítulo 2 - Da realização. Artigo 4º, a Segunda Conferência para aprovação das
Leis Complementares que compõem o Plano Diretor Participativo do Município de
Londrina será composta: 1) pelos delegados formalmente inscritos; 2) pelos delegados
indicados pelo poder público municipal, estadual e federal.”
“- Capitulo 3 – Da organização e funcionamento. Artigo 5º, a Segunda Conferência
para aprovação das Leis complementares que compõem o Plano Diretor Participativo
do Município de Londrina será realizada através das seguintes etapas, dia 09 de abril
de 2010 das 19h00min as 22h00min: 1) a inscrição e instalação dos trabalhos; 2)
leitura e a aprovação do regimento interno; 3) apresentação pela equipe técnica dos
principais aspectos da minuta do código municipal de posturas que compõem o Plano
Diretor participativo do Município de Londrina; 4) recebimento de destaques para as
alterações da minuta do Código municipal de Posturas.”
Pessoa
“- Destaque.”
Angela Bento
“- É eu pediria pra quem pedir destaque, peça o destaque e se identifique pra gente
poder marcar aqui. O Cícero no artigo 4º se marca pra mim e aqui no... e a Cláudia?”
Claudia
“- É o quatro. Artigo quinto, inciso quatro.”
Angela Bento
“- Certo mais alguém? Seqüência então. Dia 10 de abril de 2010 das 08h00min ás
18h00min horas: 1) inscrição das 08h00min ás 08h30min, ééé... tem um errinho de
português ai; é 2) credenciamento dos delegados inscritos; 3) leitura e votação dos
destaques do Código Municipal de Posturas.”
Claudia
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“- Destaque.”
Angela Bento
“- Quem? Cláudia e Sônia.”
Claudia
“- Não é em relação ao horário.”
Pessoa
“- É um destaque também Cícero.”
Angela Bento
“- Cícero certo.”
Pessoa
“- Cláudia o seu será no, em qual inciso?”
Claudia
“- O inciso três, apesar que aqui há um equivoco de incisos né. Na verdade deveria se
“o inciso” o inciso sete ta dentro do mesmo artigo.”
Angela Bento
“- mas como é outro dia talvez por isso que tenha sido...”
Claudia
“- É foi exatamente isso que aconteceu.”
Angela Bento
“- Huuuhumm!”
Pessoa
“- Cícero desculpa Angela.”
Cícero
“- É no inciso um.”

Angela Bento
“- Mais alguém? Então dando seqüência. Dia 11 de abril de 2010 das 08h00min ás
18h00min horas: 1) leitura e votação dos destaques do Código Municipal de Posturas.”
Claudia
“- Destaque.”
Angela Bento
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“- Quem? Cláudia... mais alguém? Artigo sexto, os trabalhos da Segunda Conferência
para Aprovação das Minutas das Leis Complementares que compõem o Plano Diretor
Participativo do Município de Londrina, serão coordenados por um presidente e um
secretário de mesa indicados pelo IPPUL, Instituto de Pesquisa e Planejamento de
Londrina. Artigo 7º terão direito a participação com voz e voto na plenária os
delegados credenciados até o prazo final indicado no artigo 9º. Parágrafo 1º, o não
cumprimento ao parágrafo anterior acarretará na substituição e credenciamento do seu
representante suplente até 09h00min.”
Pessoa
“- Destaque, também nesse artigo.”
Angela Bento
“- Sônia e Cícero.”
Pessoa
“- se ela for falar do horário também, num precisa nem do meu destaque.”
Angela Bento
“- Parágrafo. Mais alguém? Parágrafo 2º, “ééé” os, as, delegados, delegadas que não
se credenciarem dentro do horário previsto, poderão participar apenas com direito a
voz. Parágrafo único, ééé..., as demais pessoas presentes a Segunda Conferência
para aprovação das leis complementares que compõem o Plano Diretor Participativo
do Município de Londrina, participaram com direito a voz.”
Claudia
“- Destaque. Aí, é só uma questão de alteração, ao invés de ser parágrafo único,
mudar pra parágrafo 3º, tá.”
Angela Bento
“- Terceiro certo artigo 8º, os trabalhos da Segunda Conferência para aprovação das
minutas.”
Obs: Interrupção no áudio

Angela Bento
“- Humm. Onze, nove horas e um minuto, leitura e votação dos destaques do Código
Municipal de Posturas, com qualquer quórum de delegados e delegadas já
credenciados e ali presentes. Capitulo 4º, do cronograma. Artigo 9º, a Segunda
Conferência para aprovação das minutas das leis complementares que compõem o
Plano Diretor Participativo do Município de Londrina, ocorrerá das 19h00min as
22h00min do dia 09 de abril de 2010 e nos dias 10 e 11 de abril de 2010 das 08h00min
as 18h00min horas na Câmara Municipal de Londrina seguindo o cronograma,
cronogama, cro-no-gra-ma, abaixo, ééé dia 09 de abril de 2010 das 19h00min ás
9

22h00min: 1) 18h00min horas abertura dos recebimentos dos destaques e inscrições,
dois...”
Claudia
“- Destaque.”
Angela Bento
“- No inciso 1 Cláudia?”
Claudia
“-Isso.”
Angela Bento
“- Mais alguém? 2) 19:00 horas encerramento das inscrições. 3) 19:00 horas final do
credenciamento. 4) 19:00 horas e 1 minuto, instalação dos trabalhos, pelo diretor
presidente do IPPUL . 5) 19:00 horas e 11 minutos, apresentação pela equipe técnica
dos principais aspectos da minuta do Código municipal de posturas.”
“- Deve se que compõem né o Plano Diretor Participativo do município de Londrina,
faltou um (QUE) aí, antes do compõem, Código Municipal de Posturas que compõem o
Plano Diretor, isso. 6) 19:30 horas, leitura e aprovação do regimento interno. 7) o
recebimento de destaques para alteração das minutas do código municipal de
posturas será suspenso no momento da finalização da aprovação do regimento interno
até a reabertura dos trabalhos no dia né deve se, 10 do 04 de 2010.”
“- No dia, trabalhos no... isso.”
Claudia
“-Destaque.”
Angela Bento
“- Item sete.”
Claudia
“- Isso.”

Angela Bento
“- Dia 10 de abril de 2010, das 08h00min as 18h00min. 8) aqui deu seqüência na
numeração. 8) 08h00min inscrições. 9) 08h30min encerramento das inscrições.”
Pessoa
“- Destaque.”
Angela Bento
“- Certo, 10) 09:00 horas final do credenciamento e recebimento dos destaques.”
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Pessoa
“- Destaque, de novo.”
Angela Bento
“- Humm, 11) 09h00min e 1 minuto leitura e votação dos destaques do Código
Municipal de Posturas. 12) “ééé” 12:00 horas intervalo para almoço.”
Claudia:
“- Angela!”
Angela Bento
“- hummm.”
Claudia
“- Onze.”
Angela Bento
“- Alguém ta pedindo?”
Claudia
“- Eu!”
Angela Bento
“- Ah tá! Desculpa é que tava tão fraquinho que a gente não escutou direito, 13h30min
retorno ao trabalho de leitura e votação dos destaques do código municipal de
posturas. 14) 18h00min encerramento.”
Claudia
“- Angela, destaque no treze.”
Angela Bento
“- No treze?”

Claudia
“- É!”
Angela Bento
“- Certo! Éééé... dia 11 de abril de 2010 das 08h00min as 18h00min, 15) 08h00min
leitura e votação dos destaques do Código Municipal de Posturas.”
Claudia
“- Destaque.”
Angela Bento
11

“- Cláudia, 16) 12h00min intervalo para almoço. 17) 13h30min retorno ao trabalho de
leitura e votação dos destaques do código municipal de posturas.”
Claudia
“- Destaque.”
Angela Bento
“- 18) 18h00min encerramento. Capitulo 4º, da sistematização dos trabalhos. Artigo
10º, os, as, delegados, delegadas, presentes na conferência elegeram um
representante para compor a mesa coordenadora dos trabalhos e auxiliar na relatoria
dos assuntos discutidos e deliberados.”
Pessoa
“- Destaque.”
Angela Bento
“- Cícero, artigo 10º. Parágrafo único. Além do representante do Caput deste artigo a
mesa coordenadora dos trabalhos será composta pelos elencados no artigo 6º deste
regimento. Artigo 11compete à mesa coordenadora dos trabalhos: 1) instalar os
trabalhos da segunda conferência para aprovação das minutas das leis
complementares que compõem o Plano Diretor Participativo do Município de Londrina.
Ninguém vai dá destaque nisso?”
“2) Receber dos delegados credenciados os destaques para proposta de alteração a
minuta do código municipal de posturas e sempre sistematizá-las para apresentação a
plenária. 3) prestar esclarecimentos a plenaria quando solicitados. 4) resolver
questões de ordem e encaminhamento dos destaques pelos delegados. 5) presidir o
processo de debates e votação observando as diretrizes deste regimento. 6) resolver
os casos omissos deste regimento.”
“- Capitulo 5º, do processo de votação. Artigo 12, os destaques de alteração da minuta
do código municipal de posturas serão apresentados por escrito em formulário próprio,
anexo um devendo conter no mínimo, 1) indicação dos artigos das minutas ao quais
são dirigidas. 2) identificação de sua natureza, supressiva, modificativa ou aditiva.”
“3) texto da nova redação proposta quando for o caso. 4) justificativa dos destaques. 5)
identificação e assinatura do delegado proponente artigo 13.”
Pessoa
“- Só um minutinho! Questão só de destaque também, nesse artigo, fazendo o favor!”
Angela Bento
“- Artigo 12”
PESSOA:
“- Artigo 12. No ultimo item, tá!”
Angela Bento
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“- Artigo 13, encaminhado o destaque para alteração da minuta do código municipal de
posturas por delegado qualificado será sistematizada pela mesa coordenadora dos
trabalhos e apresentada a plenária para debate e votação.”
Obs: tempo decorrido até aqui, 36 minutos e dezessete segundos
Claudia
“- Destaque.”
Angela Bento
“- Artigo 14, o processo de debate da minuta do código municipal de posturas
observará os seguintes procedimentos: 1) o conteúdo da minuta será apreciado pela
plenária de acordo com a ordem numérica dos destaques. 2) naqueles artigos onde
não houver quaisquer destaque ou modificações considerar –se –ão previamente
aprovados dispensando-se a leitura. 3) no momento de debate dos destaques será
admitida a apresentação de proposta aglutinativa em substituição com a totalidade ou
parte das propostas inicialmente apresentadas mediante concordância dos seus
autores. 4) abrir-se-á tempo de um minuto para uma manifestação favorável a
proposta e um minuto para uma manifestação contraria, poderá a mesa coordenadora
em função da relevância do tema abrir seqüencialmente mais uma inscrição para
manifestações favoráveis, não para manifestação favorável e uma contraria a matéria.”
Pessoa
“- Destaque.”
Angela Bento
“- O autor terá preferência para manifestar-se favoravelmente a proposta, nos demais
casos a palavra será conferida aos presentes observando-se a ordem de inscrição. 6)
encerradas as manifestações favoráveis e contrarias da proposição, a mesa
coordenadora indagará a plenária sobre a existência de questões de ordem ou de
esclarecimentos. 7) resolvidas todas as questões de ordem ou de esclarecimento a
proposta será submetida a votação.”
“- Artigo 15, o processo de votação dos destaques da minuta do código municipal de
posturas observará o seguinte procedimento: 1) durante o regime de votação a mesa
coordenadora não receberá questões de ordem ou esclarecimentos. 2) o voto será
pessoal e exercido pelos delegados mediante aclamação através da exibição dos
crachás de identificação. 3) por fim serão solicitadas manifestações de abstenção.
Artigo 16 será considerada a proposta que tiver a maioria simples dos delgados
credenciados ... destaque no artigo 16, por favor!”
Pessoa
“- Destaque também nesse artigo, tá!”
Angela Bento
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“- Oi... artigo 16 tem um destaque, brigado. Capitulo seis da infraestrutura da
conferencia. Artigo 17 a divulgação assim como todos os recursos materiais e as
despesas decorrentes para realização da segunda conferencia para aprovação das
minutas das leis complementares que compõem o Plano Diretor participativo do
município de Londrina correram por conta de recursos orçamentários próprios do
município de Londrina.”
“- Capitulo sete. Alguém quer fazer algum destaque? Não! Capítulo sete. Ahhh! Sim,
na hora de...”
“- Das disposições gerais. Artigo 18 encerrado os trabalhos da segunda conferencia
para aprovação das minutas das leis complementares que compõem o Plano Diretor
participativo do município de Londrina serão de responsabilidade do IPPUL. 1) a
sistematização, divulgação e publicação das resoluções nela aprovadas. 2) a
montagem e elaboração da apresentação das diretrizes da minuta do código municipal
de posturas do município de Londrina.”
“- Artigo 19, os casos omissos desse regimento serão resolvido: 1) durante os
trabalhos da segunda conferencia para aprovação das minutas das leis
complementares que compõem o Plano Diretor participativo do município de Londrina
pela mesa coordenadora. 2) durante a fase preparatória ou após o encerramento dos
trabalhos pelo presidente do IPPUL.
“- Londrina data de hoje. Isso. Nove de abril de dois mil e dez. Bom! a minuta original
ela tinha ééé..., um anexo que é o formulário. Bom formulário eu acho que não tem
necessidade da gente tá... néh. Vamos voltar então! Esse é o primeiro destaque? Não
né! Acho que tinha um no artigo 4º.”
Pessoa
“- É isso!”
Angela Bento
- Que era do Cícero.
Cícero
“- Com relação à inscrição dos delegados inscritos. ÉÉÉhhhh primeiro, esses
delegados inscritos assim ééé... pela sociedade sempre organizada vai ter uma
questão da paridade ou a questão dos indicados pelo poder publico, a gente vai ter
esse controle de quem é poder publico e quem não é? Durante as votações. Essa é
minha duvida com relação a isso!”
Angela Bento
“- Não! Não!”
Cícero
“- Porque querendo ou não, a gente tá vendo aqui. E na hora da votação dependendo
da proposta que a gente tiver, dentro do principio da democracia, se a gente não tiver
um controle de paridade, essa questão de ter um Plano Diretor Participativo vai ficar
prejudicado. Essa é minha dúvida com relação a isso!”
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Angela Bento
“- Foi feita Cláudia essa? Só um instantinho que a Cláudia vai esclarecer.”
Claudia
“- Não ééé..., nós seguimos de acordo com a primeira conferência e as outras
conferências que nós fizemos, nós abrimos pra todas as pessoas da população que
tiverão interesse, só que também não tem como a gente fazer esse controle. Isso aí é
aberto à população néhh ai vai do interesse da população em participar néhh, que com
certeza a população é bem maior que o poder público.”
Cícero
“- Ééé... mais isso foi bem divulgado? Nas seis regiões da cidade? Isso é minha dúvida
com relação a isso!”
Angela Bento
“- Divulgação...”
Claudia
“- Foi feito uma ampla divulgação mesmo porque isso é um requisito exigido pelo
Ministério das Cidades. Se nós não fizermos essa ampla divulgação, de nada valerá
essa conferência, ela será nula, porque é um dos princípios éééhhh a gente fazer a
divulgação, ter a participação popular, sem a participação popular de nada adianta a
gente ta aqui nessa conferência.”
“- Então nós tivemos a divulgação não só pelos grandes jornais de circulação, mas
também de entrevistas a rádios, televisões, néééhhh iii... reportagens e afins, pra que
todos tivessem acesso a informação de que hoje estaria sendo aprovada essa minuta
iii... pelo interesse mesmo que a Prefeitura do Município de Londrina tem que seja
grande a participação popular, mesmo porque sem a participação popular não
conseguimos legitimar essa minuta que faz parte do Plano Diretor e isso é um requisito
exigido pelo ministério das cidades, sendo que Londrina sofrerá as conseqüências
legais.”
Cícero
“- Éhhh, eu ainda continuo com relação a minha dúvida! Éh questão da paridade.”
“- A gente tem participado em varias conferências inclusive eu estive na primeira
conferencia do Plano Diretor iii... nessa, primeira conferencia a paridade foi respeitada,
que era 51% da sociedade civil organizada, 25% do poder público e os outros 25% é
dividido em 12% pra cada órgão, então éhhh eu ainda éhhh fico meio na dúvida com
relação a isso, mas se foi amplamente divulgado. Você disse éhhh nos meios de
comunicação e tal, éhhhhh eu fico um pouco mais tranqüilo. Mais essa dúvida ainda
paira. Espero que amanhã eu possa...”
Angela Bento
“- Você tem alguma proposta a fazer com relação a isso?”
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Pessoa
“- Não. A proposta seria com relação, tipo, a gente tivesse a contagem dos...
principalmente do segundo item, indicados pelo poder público municipal, entendeu,
que a gente não tem esse número, entendeu. E não tem o número da sociedade civil
organizada.”
Claudia
“- Angela! Só pra esclarecimento do colega, nós estamos com a presença da Caixa
Econômica Federal ela faz o controle, ela é gerenciadora néhh, nesse processo
popular, ela que faz a intermediação entre o Município e o Ministério das Cidades, nós
vamos ter que passar todas as fichas de inscrição, todo o processo, toda participação
popular, inclusive demonstrando o que é poder público, o que é sociedade civil, pra
que tenha a validação a legitimação. Então quanto a isso colega não precisa se
preocupar. Porque a preocupação é da prefeitura. A prefeitura que tem o interesse que
a população participe e mesmo porque se não a gente vai ta fazendo um trabalho em
vão néhhh e não vamos consegui atingir o objetivo, que é a legitimação, a participação
popular iii... a observação do principio previsto no Estatuto das Cidades, tá!”
Angela Bento
“- Certo a Sonia quer falar alguma...”
Sonia
“- Quero faze uma pergunta pra Claudia! Porque ele tá colocando aí uma questão de
paridade, esta conferência é exigida paridade pelo Ministério das Cidades? Não
participei da outra, mais eu imagino que não seja!”

Claudia
“- Não é exigida! Não é! O que é exigido pelo Ministério das Cidades néhhhh, cumprir
o previsto do Estatuto da Cidade é que aja uma ampla divulgação mesmo porque a
gente não tem como obrigar as pessoas a virem néh. Então nós precisamos divulgar.
Provando que houve a divulgação, isso éhh o suficiente pra que seja cumprido essa
exigência do ministério das cidades.”
Angela Bento
“- Como ficamos então? Cícero! Tem alguma sugestão?”
Cícero
“- Não como a questão das inscrições para delegados encerram-se amanhã, então aí
a gente, amanhã quando encerrar as inscrições eu gostaria que tivesse ciência de qual
é numero de delegados pra que constasse isso, o número de delegado é X, poder
público é tanto, o restante tanto, só pra que constasse isso até pra que amanhã ou
depois ela possa justificar, entendeu!”
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“- Junto à própria Caixa, junto tal... Só se constasse isso no microfone pra que a gente
pudesse ter ciência.”
Angela Bento
“- Esse controle eles vão ter que ter de qualquer jeito.”
Cícero
“- Pra plenária. Que pudesse divulgar pra plenária.”
Angela Bento
“- Pra plenária. Tem condições Cláudia amanhã a hora que fechar as inscrições, fazer
esse esclarecimento pra plenária?”
Claudia
“- Éhhh! O processo néhhh, transparente nós podemos fazer o esclarecimento, mas já
colocando que o interesse maior é da prefeitura que tem a participação popular,
interesse é nosso que se realmente o processo tive alguma irregularidade isso daí vai
se travado lá no Ministério das Cidades e vão ser varias as conseqüências puníveis
pro município de Londrina então quanto a isso o colega não precisa se preocupar,
porque se tive alguma irregularidade isso vai se constatado pelo Governo Federal.”
Angela Bento
“- Certo. Ficamos assim então! Então amanhã após o fechamento das inscrições o
pessoal do IPPUL vai ééhh faze essa contagem e apresenta em plenária. Certo! Todo
mundo concorda? Tem um colega ali querendo se manifestar! Se pode falar seu
nome?”

Luiz Martins de Lima
“- É Luiz Martins de Lima. Eu fiz a inscrição como observador e eu tô notando que os
crachás são iguais. Tem alguma diferenciação do crachá do delegado para huhuu
observador? Ou todos terão direito a voz e voto...”
Angela Bento
“- Cláudia pode esclarece?”
Claudia
“- Posso esclarece sim! Na verdade éhéh a gente vai te que dá, verificar isso daí deve
te sido algum erro na hora da inscrição, porque só tem direito a recebe o crachá os
delegados tá! Então se você recebeu o crachá está como observador eu peço a
gentileza pro senhor ir até a mesa ali das inscrições devolver o crachá iii... faze essa
informação. Ihihihihi já esclarecendo pra todos aqui que ééé terminanado aqui hoje, eu
mesmo, pessoalmente vou até lá ihihih, faze a conferencia se realmente ta todo
mundo como delegado ou se tem algum delegado que recebeu... Porque se recebeu a
gente vai detectar e a gente vai pedi o crachá, então eu peço a gentileza se tive
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alguém como observador ééé... por favor, devolva o crachá. Vamos trabalha aqui,
dentro daquilo foi determinado.”
Angela Bento
“- É certo. Humberto “que” tá fazendo algum esclarecimento?”
Humberto
“- Eu queria só faze um esclarecimento. É o Cícero, nós temos que começa nessa
conferência éé enxergar que poder público e comunidade, eles não são inimigos.”
Cícero
“- Não pelo contrário.”
Humberto
“- Então quando se fala em paridade, nós tamo trabalhando pra faze um trabalho bem
feito iii... faze com que a comunidade tem que vir até nós também pra gente faze um
bom trabalho então nosso objetivo ééé comum néh! Não é diferente! Eu queria deixa
claro isso porque fica, parece que poder público tem pensamento contra comunidade e
não é isso.”
Cícero
“- Não.”
Humberto
“- Nosso trabalho vai na mesma direção da comunidade, você pode ter certeza disso.”

Cícero
“- Eu só gostaria que constasse isso pra plenária. Nenhum momento eu falei a questão
dudu. Só pra mim me informar.”
Humberto
“- Só aproveitando a oportunidade pra dize disso, porque em outras conferencias era
uma guerra, o poder público de um lado a comunidade do outro lado e não é isso!
Nosso objetivo é o mesmo!”
Claudia
“- É já esclarecendo também Humberto que nós temos construídas essa legislação,
essa minuta, a meses. Nós divulgamos todas as reuniões, nós divulgamos, a gente
abriu oportunidade pra população participar, não construímos essas minutas
sozinhos.”
“- Nós precisamos da população pra construí isso daí, então em nenhum momento nós
fizemos um processo as escuras eee sempre quisermos a participação popular.”
Cícero
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“- Questão de ordem. Só uma questão de ordem. A gente não ta aqui debatendo! Já
passou esse item. Poderia dá seqüência à proposta de encaminhamento.”
Angela Bento
“- Sim! Sim! Sem dúvida! Vamo continuar então! Por favor! O próximo item. Sônia!”
Sonia
“- No inciso 1 do artigo 5º , olha eu acho que deveria constar aqui no inciso 1 inscrição
e credenciamento porque hoje também está havendo um credenciamento. A partir do
momento que você recebe seu crachá você efetivou seu credenciamento. Então eu
acho que isso deve constar aqui, néh!”
Angela Bento
“- Certo! Alguém se manifesta contraria a essa sugestão da Sônia? Certo! Tão fica
alterado então inscrição e credenciamento e instalação. Não! Inscrição vírgula
credenciamento e instalação dos trabalhos. Inscrição vírgula credenciamento
instalação dos trabalhos. Certo Sônia! A Cláudia queria faze alguma, desse item
1também?”
Claudia
“- Éhhh, qual é? O quatro néh!”
Angela Bento
“- Artigo quinto...”

Claudia
“- O quatro bom é o seguinte na hora de elabora isso daí, foi meio automático e
passou batido uma expressão. O destaque, ele se torna destaque após quando
começa o processo de discussão, ali ainda são propostas, então todos os incisos que
constar recebimento de destaque, na realidade não é destaque, é proposta, iii... todos
os destaques que eu fiz agora em relação a esse regimento foi só em relação a essas
expressões, então é assim todos os destaques que tiverem com meu nome é com
esse fundamento, destaque na verdade, a proposta vai se tornar destaque quando
entra no processo de votação, discussão ééé... aqui na plenária, enquanto isso não
ocorre são propostas.”
Angela Bento
“- Alguém tem alguma manifestação contraria a essa modificação, essa correção? “Então onde é recebimento de “de de”, destaques vai ser proposta. Vamo pra próxima
então! Éhhhh, acho que ainda no artigo 5º no dia 10, inciso 2, acho que a Sônia, o
Cícero e a Cláudia néhh!”
Sonia
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“- Isso, isso! Eu da minha parte só gostaria de acrescer aqui o horário do
credenciamento, começará as 08h00min e terminará as 08h30min? Começará as
08h00min e terminará as 09h00min? Néhhh, eu acho que tem que ta colocado em que
pese que aqui no artigo 9º tem um detalhamento maior, mais eu acho que deveremos
também, já que estamos citando que deve haver colocação do horário, pra não haver
depois éhhh.”
Angela Bento
“- Certo! No artigo 9º. Cícero tem alguma coisa?”
Cícero
“- Éhh, com relação aqui a inscrição! Essa inscrição não ta especificando do pra que!
Se é pra delegado, se é pra observador, eu gostaria de uma proposta de alteração de
horário. Esse horário aqui das 08h00min as 08h30min, eu acho um tanto quanto
inviável, poderia estipular das 08h00min as 09h00min entendeu e o credenciamento se
encerrá as 09h30min, ou as 09:00 horas. Porque 08h30min desculpa eu falar pra
vocês, com esse trânsito de Londrina, esse horário tamém do comércio, tipo a questão
pessoal acorda as 08h00min horas néh, o pessoal vai vir todo mundo pra cá.”
Angela Bento
“- Certo! Então, então éh. A inscrição e o credenciamento a gente poderia coloca o
mesmo horário Cláudia? Você acha que ficaria invés de dois item éhéh faze um item
só, inscrição e credenciamento das 08h00min as 09:00 horas. Alguém tem alguma
coisa contra isso?”

Claudia
“- Até as 09:00 horas a inscrição e credenciamento?”
Angela Bento
“- É. inscrição e credenciamento.”
Claudia
“- Se o pessoal aceitar mudar tudo bem, só que eu não posso éééhh deu 09:00 horas,
se dé acumulo de credenciamento e inscrição ali, é esse a questão do horário, um ser
08:30 e outro ser as 09:00 é pra não haver acumulo de pessoas ali na frente.”
Angela Bento
“- É o procedimento é quase o mesmo, inscrição e credenciamento.”
Claudia
“- Não! não tem problema nenhum.”
Angela Bento
“- Não néh!
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Claudia
“- Não.”
Angela Bento
“- Ficamos assim então! Vão ficar dois itens nesse dia 10, o item 1 inscrição e
credenciamento das 08:00 as 09:00. Todo mundo concorda? Alguém quer se
manifestar contrariamente? Ficamos assim então Cícero? Item 1 inscrição e
credenciamento das 08:00 as 09:00.”
Cícero
“- De delegados néhh! Especificar bem, de delegados. E a questão quem se
cadastrou...”
Angela Bento
“- Eu acho que é independente, que se a gente começar a entrar na minúcia nós não
vamos terminar esse negócio nunca iii... néh! Inscrição é inscrição! Faz lá pra o que
ele quiser! E o item 2, daí tira essa frase credenciamento dos delegados inscritos. Isso
aí Itém 2 fica leitura e votação dos destaques do Código Municipal de Posturas certo!
Alguém tem alguma coisa contrária? Vamo continuar humhum!”
Claudia
“- Alterar ali no dia 10 leitura e votação das propostas.”

Angela Bento
“- Isso. Bem lembrado eu já tinha esquecido disso. Das propostas. Certo. Daí no dia 11
Claudia também a mesma coisa, leitura e votação das propostas, não dos destaques.
Bom vamo pular agora pro artigo 9º acho que é o próximo. Artigo 7º, só que eu não
marquei aqui de quem que é.”
Sonia
“- Eu fiz um destaque no parágrafo 1, artigo 7º.”
Angela Bento
“- Isso.”
Sonia
“- O não comprimento do parágrafo anterior acarretará na substituição do
credenciamento do seu representante suplente até as 09:00 horas, mas de que dia?
Dia 10, dia 11.”
Angela Bento
“- Até dia 10 néh! É isso Claudia? Faltou a data aí.”
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Sonia
“- Até o dia 09 então. Até as 09:00 horas do dia 10 de abril.”
Angela Bento
“- Até as 09:00 horas do dia 10 de abril de 2010.”
Pessoa
“- Cícero! Cícero! Seu destaque?”
Cícero
“- Meu destaque.”
Angela Bento
“- Éh, no artigo 7º você pediu também um destaque. Acho que é o mesmo parágrafo
da Sônia.”
Cícero
“- Com relação à questão do horário 09:00 horas éhhhh eu acho que como altero lá
trás pode continuar eu retiro o destaque.”
Angela Bento
“- Tá. Próximo.”
Angela Bento
“- Do artigo 9º.”
Claudia
“- Eu também ia modificar néh! Das propostas.”
Angela Bento
“- A Sônia era do segundo parágrafo. Queria faze alguma... do artigo 7º?”
Sonia
“- Não! Não! Só no primeiro mesmo.”
Angela Bento
“- Hum então tá agora vamo pro artigo 9º então Claudia éh item um isso é os
destaques lá néhh!”
Claudia
“- E o sete também néhh.”
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Angela Bento
“- O sétimo. O sétimo é a mesma coisa troca a palavra destaque, por proposta. O
recebimento de... isso. No item dez, acho que tem a mesma... o Cícero fez destaque
no item dez?”
Cícero
“- Éhhhh, só pra alterar os horários.”
Angela Bento
“- Os horários néh! Então podemos passar. Item treze Cláudia.”
Claudia
“- Mesma coisa.”
Angela Bento
“-Também a mesma coisa néh! E no item quinze também.”
Claudia
“- Isso, e o dezessete.”
Angela Bento
“- Apesar que eu acho que aqui no dia 11, dia 10 ele já ... leitura e votação dos
destaques ai já é destaque mesmo! Não é mais proposta, mais tudo bem. Bom éhh
artigo 10 o próximo néhhh, huhuhuhu Cícero!”
Cícero
“- Com relação à sistematização dos trabalhos. A gente éhh, tem participado de
algumas conferencias inclusive essa vai se uma conferencia típica pra mim, porque
todas tem trabalhos em grupos e até pra ajuda dááá a fluir mais com relação ao
trabalhos e pra gente não ficar aqui toda hora uma pessoa lendo i quatrocentos e
poucos itens, até uma proposta pra própria comissão organizadora que a partir de
amanhã a gente pudesse dividi esses trabalhos, em trabalhos de grupo. Aí, pra gente
não fica discutindo todas as propostas, quando fizesse o relatório final à gente
sistematizaria e aí ficaria até mais fácil pra gente não fica aqui até domingo até as
10:00 horas da noite.”
Angela Bento
“- Éhhh posso. Eu acho que deve te passado alguma coisa pela sua atenção, porque
na realidade nós não vamos ler todos os artigos e esses trabalhos de grupo já foram
feitos nas oficinas néhhhhh, toda a comunidade foi chamada néhhhh a participar e
todos eles já foram estudados previamente nas oficinas que o próprio IPPUL
promoveu junto com a comunidade, então é por isso que isso não vai se discutido
caso a caso. Éhhh a sistematização que foi aprovada ela fala que vão ser lidos só os
destaques nós não vamos ler os quatrocentos e cacarecos artigos, nós vamo lê só os
destaques que vão ser feitos por inscrito.”
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Cícero
“- Então eu retiro o meu destaque.”
Angela Bento
“- Então ta jóia! Artigo 13 Cláudia, tem haver com... tratamento dos destaques néh!”
Claudia
“- Mesma coisa. Encaminhada a proposta.”
Angela Bento
“- Encaminhada a proposta. Perfeito, quem mais. Item três tinha alguém? No item
quatro néh Cícero se tinha. Você! Do artigo quatorze, item cinco, éhh eu sei que eu
tenho uma marcação no item três e uma no item quatro.”
Sonia
“- Eu tenho anotado que ele tinha feito um destaque no item cinco do artigo doze.”
Cícero
“- Éhhh até a moça da própria sistematização ela perguntou pra mim se teria um pendrive das propostas, das modificações das propostas, eu acho que seria interessante
como tem até amanhã as 09:00 horas pra ta entregando esse trabalho, quem tive um
pen-drive com relação a essas modificações, fica até mais fácil pra comissão de
sistematização lá pra ta executando pra não te que digita tudo daí, a gente ganharia
até mais tempo, ou assim se pudesse passa o e-mail da comissão organizadora
também, aí mandaria por e-mail também.”
Angela Bento
“- Sim, assim que gente termina essa minuta aí a Claudia passa o e-mail.”
Claudia
“- Com certeza vai ajuda bastante.”
Angela Bento
“- No que pude vir por meio digital, adianta bastante, qual que é a próxima? Itém
quatro tá Cícero se tinha destacado esse item quatro do artigo quatorze.”
Cícero
“- É com relação a esse item que eu queria colocar, porque é pra questão do pendrive, questão de facilitar também a comissão.”
Angela Bento
“- Ahh ta é que o item quatro do artigo quatorze não faz menção a isso, por isso que
eu estou perguntando.”
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Cícero
“- A questão do minuto eu gostaria de aumentar pra dois minutos. Porque um minuto
muitas vezes dependendo da proposta que for um item realmente que você vai ter que
argumentar mais um minuto só é pouco tempo.”
Angela Bento
“- Éhhh, eu só quero lembrar, eu não sei exatamente quanta manifestações, éh
quantas propostas vão vir néh, mas se a gente for abri dois minutos se vierem muitas
modificações pra quatrocentos artigos éhhh dois minutos eu acho muita coisa, mais
enfim, se todo mundo concordar com dois minutos, eu acho que nós vamos...”
Angela Bento
“- Pois éh, exatamente, se necessário vamo por em votação isso ou vocês? Cícero!
Bom vamo coloca em votação então quem concordar éhéh com um minuto pra cada
explanação, por favor, levante os crachás! Podem abaixar. Quem concordar com dois
minutos pra cada explanação, por favor, levante os crachás! Éhhh eu acho que não
tem o que discuti, é um minuto e daí Cícero quando for necessário a gente, quando
assunto se polimizar muito a gente daí abre, a própria mesa pode abri essa exceção.
Tem alguém que quer fazer abstenção? Certo então éhhh continuamos com um
minuto. A próxima! Sim, no artigo dezesseis tinha uma éh Sônia e o Cícero.”
Sonia
“- Isso. Eu acho que aqui o termo correto seria a maioria simples dos delegados
presentes e não dos credenciados, pode ser que nem todos os credenciados estejam
aqui, se eles estão presentes eles tão credenciados com crachá, se não estiverem
com crachá não votaram, então eu acho que são delegados presentes.”
Angela Bento
“- É eu também acho que é isso, alguém tem alguma coisa contra isso? Podemos
então éhhh mudar isso, delegado credenciados presentes e não credenciados?
Éhhhh, exatamente se ele não ta credenciado ele não é delegado, então éhhhh, chove
no molhado mais tudo bem. Ficamos assim delgados presentes, que realmente eu
acho que fica mais operacional. Num tem mais nada? Bom então nós vencemos essa
o regimento, ta terminado aprovado. O pessoal do IPPUL quer fazer algum
esclarecimento? Porque eu acho que o que eu vi daqui da programação a gente
encerra os trabalhos que volta amanhã as 08:00 horas da manhã, isso certo! Alguém
quer fazer... o pessoal ta pedindo pra avisá que tem um coofee-break tá. Então quem
tiver com muita fominha pode... gente então a partir das 08:00 horas amanhã éhhhh
nós vamo começa com os destaques das propostas lendo cada um dos destaques
então se alguém não entendeu ainda, ahhh! O e-mail Claudia por favor pra qual e-mail
vai mandar as propostas?”
Claudia
“- Eu acabo de receber a informação que nós não temos acesso a internet aqui na
Câmara, infelizmente por um problema técnico...”
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Angela Bento
“- Não tem um e-mail pessoal de nenhum de vocês que de pras pessoas mandarem?
Aqui não tem como acessar não tem um notebook com...”
Claudia
“- É IPPUL arroba...”
Angela Bento
“- Gente só um instantinho o pessoal da digitação será que mesmo nesse arquivo
pode coloca o e-mail aí pro pessoal visualizar?”
Claudia
“- ippul@londrina.pr.gov.br mas se a pessoa tive alguma dificuldade de mandar pro email, amanhã nós estaremos recebendo, se quiser trazer o pen-drive ou também se
não tiver pen-drive nós estaremos fazendo a sistematização nós fazemos a digitação
normalmente é só pro uma forma da gente acelerar o processo e facilitar os trabalhos.”
Angela Bento
“- Óhhhh o e-mail ta aí gente! Se alguém quiser mandar por e-mail pode mandar senão
traga amanhã até as 09:00 horas porque daí enquanto a gente abre os trabalhos a
equipe de sistematização vai éhh colocando as propostas. Certo! Gente! Então boa
noite até amanhã!”
Obs: tempo decorrido até aqui 01: 10 minutos
Carlos Alberto Hirata
“- Trabalhando textualmente ou pensando nesta questão de um Plano Diretor nós
pensamos no futuro somente néhhh, por conta de uma idéia, mas nós normalmente
costumamos trazer propostas e idéias pra buscar perenizar o presente com base
nessas experiências que nós tivemos no passado. Só que é claro que nós sabemos
que o Brasil hoje ele vive um novo momento, nós temos uma projeção aí néhhhh, pra
que o Brasil chegue a ser a quinta economia do mundo iii... tudo isso irá refleti néhhh
num novo modelo de investimento principalmente econômico que irá repercutir na
saúde, na educação néhhh no consumo ééé na questão social espero que a
repercussão, espero que ela seja extremamente positiva e a partir do momento que
você tem uma sociedade que consome mais néhhh, uma sociedade que efetivamente
ela passa em função desse desenvolvimento, éhhh eu sempre coloquei que essa
palavra desenvolvimento é uma palavra perigosa néhhh da gente ta usando porque
nem sempre o fato de você economicamente estar melhor significa que você
desenvolveu alguma coisa mesmo na vida, o IDH da Finlândia é medido por 3 verbos,
o verbo ter, o verbo ser e o verbo amar , então essa conjugação dos verbos ela se dá
assim de um a dez e você se coloca conjugando o quanto se ama de um a dez ou
quanto você é amado, o quanto você tem de um a dez néhh e o quanto você é como
pessoa, a sua formação o quanto você estudou néhh aí você faz a media ponderada
lá néhh se você tem uma media acima de oito seu IDH ta bom.”
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“- E o que nós temos vistos em termos de sociedade é que muita gente tem de mais
ama pouco néhh, além de não amar ainda não estabelece as relações sociais na vida
pra que as pessoas possam também usufruir na verdade da personalidade dele néhh
tem gente que ama demais néhh, fala assim são os filósofos da vida e não tem nada
néhhh e acha que só o fato de amar de se debruçar dentro de uma diretriz assim é
suficiente pra justificar e tem gente que infelizmente éhh quer refletir o estado de ser
néhh, eu sou alguém néhh iii... sem efetivamente às vezes se dá ao luxo de
simplesmente ler alguma coisa pra fundamentar aquilo que subsidia o que ele é néhh
e vem pra um embate público néhh, direto, eu, por exemplo, vou pra um embate
público daqui a pouco do sistema viário éhh onde as decisões que nós procuramos
pautar em termos da questão do planejamento são decisões técnicas néhh, mais de
difícil compreensão da sociedade, porque nós tamos num processo de democracia e
abertura extremamente salutaria e ampla e nós queremos e lutamos pra consolidar
isso só que o achismo é muito grande néhh, então entre aquilo que as pessoas acham
néhh e aquilo que efetivamente os órgãos técnicos éhhh elaboram em termos de
proposta néhh de intervenções de estudos pra que efetivamente você tem uma cidade
de estrutura melhor por conseqüência você tem uma vida melhor o olhar técnico não é
efetivamente um olhar objetivo na particularidade das pessoas néhh, ele é um olhar
objetivo no âmbito da coletividade e olhar no âmbito da coletividade é difícil porque
tem determinados temas que não são fáceis de serem tratados por exemplo, nós
fizemos varias audiências pra discutir o PPA nos bairros de Londrina nos distritos e por
incrível que pareça a demanda mais recorrente que houve além de tapa buraco e corta
o mato, foi de fazer a capela mortuária, todos os bairros aí queriam capelas
mortuárias, nós tamo lá com mais de dez pedidos de regiões, aí você vai fazer o
projeto da capela mortuária, aí você vai pra comunidade e pergunta onde é que vai
ser? Néhh! Ahhh! Tem que ser no bairro, mas vai ser do lado da tua casa? Não desde
que não seja do lado da minha casa néhh verdade, então existem coisas assim néhh,
que são éééhhh difíceis néhh e quando você toma uma decisão néhh, essa decisão
nem sempre agrada, nós vimos aí recentemente a luta do pessoal lá da chácara São
Miguel em relação à instalação de uma estação de tratamento de esgoto néh, que é
uma outra área que ninguém quer perto, todo mundo defende todo mundo fala que
precisa mas quando... num qué.”
“- Cemitério a mesma coisa néhh, então você percebe que existe na construção da
cidade néhhh uma série de elementos que constitui néhh o conjunto da cidade que
eles são difíceis de ser tratados mesmos néhh, até, nós podemos fala assim até mais
ou menos a década de 80, 90 o problema de transito de Londrina ele nunca era tão
grave como é hoje, eu lembro que os temas que se discutiam no transito de Londrina
mais vinculada a questão oferta de ônibus e do numero de carros que haviam pra
transportar os passageiros de ônibus do que em relação aos problemas de
estacionamento ou problema de engarrafamento ou coisa assim depois da década de
90 pra 2000 foi problema das motos, aquele boommm de moto-táxi, e moto, e moto, e
moto ,e moto, e moto, néhhh e hoje é carro néhh, se vê, e tudo isso vem se
avolumando, mais a cidade em tese é mesma néhhh, a estrutura física da cidade é a
mesma e quando você quanto governo você vai tomar algumas medidas néhh, numa
leitura em prol da comunidade você fica néhh praticamente éééhhh numa situação
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extremamente difícil néhh, por conta néhh, com razão também néhh das pessoas que
se vêem diretamente afetadas por conta daquele local, eu, um dos motivos de que me
levou aaaaaahhh deixar a chefia aqui do Instituto Ambiental do Paraná e vir até o
governo do Município de Londrina foi justamente por sentir néhh quiiiii apesar de toda
estrutura, de toda competência técnica que nós encontramos no quadro de
funcionários dos vários órgãos da administração pública ééééhhhhh faltava peso
político no sentido de realmente você bancar rompimentos de paradigmas néhh então
até sai de uma situação um pouco mais confortável onde eu batia néhh, vamo fala
assim néhh, pra vir apanhar num órgão publico, num órgão do município foi um desafio
na verdade néhh, foi uma opção que gente fez, como londrinense que a gente é,
porque realmente a gente gosta da cidade de Londrina iii... eu já comentei isso uma
vez aqui em plenário éhhh quando voltei de Curitiba após morar 4 anos lá, cheguei
aqui em Londrina encontrei a cidade muito chata, uma cidade maravilhosa, néhh uma
cidade de uma história maravilhosa, mas que infelizmente por conta de uma série de
devaneios principalmente no contexto da política da cidade néhhh, a cidade estava
perdendo viço néhh então nós viemos justamente faze enfrentamento porque eu não
gosto de fica lá fora criticando eu gosto de participar, dá a cara pra bate néhhh e a
intenção desse trabalho todo de até, de ta conduzindo néhh praticamente te sido
legada a administração da gente, do prefeito Barbosa Neto, estar fazendo a discussão
das principais leis do Plano Diretor , que são as leis complementares, aquelas que vão
realmente mexer no cotidiano da vida das pessoas, isso nos fez éééhh realmente
pensar lá ká família da gente iii... fala óó vô dá uma ajuda aí de pelo menos 1 ano, 2
anos, 3 anos a gente dá um tempo pra pode ajuda Londrina consolidar essa questão
néhhh e criar o fortalecimento da instituição de pesquisa e planejamento urbano com
acervo de trabalho que nós temos aí com mais de 30 anos na administração publica
néhh, e o que mais importante que todo esse processo ele se dá dentro de um escopo
de um projeto maior de uma construção, de uma mudança política que nós vemos
trabalhando também já de muito tempo néhhh que é a participação néhhh, tanto que
chama Plano Diretor Participativo de Londrina, que é uma política nacional de Estado
néhh que foi trazida do governo federal do ministério das cidades, que inclusive ontem
encerro a conferencia das cidades, Conferencia Estadual das Cidades, da qual
participaram delegados que foram eleitos no outro conselho da cidade aqui, lá em Foz
do Iguaçu néhhhh, então aquelas temáticas que fazem parte da vida concreta do
individuo elas tão sendo... e as políticas que estão sendo criadas elas estão sendo
inerentes néhhh da contribuição que é dada pelo cidadão que venha participar néhh, i
aí nós temos que enaltecer as entidades porque normalmente nós tivemos aqui em 98
na instalação do primeiro conselho de planejamento urbano de Londrina o chamado
CMPU, da qual nós já participamos como vice-presidente, depois na seqüência como
presidente do CMPU que ali participavam na verdade algumas entidade néhhh, no 11
ao todo que eram mais acadêmicas e entidades de interesse ao tema imobiliário, hoje
não, hoje nós percebemos que a comunidade ela participa representativa... por
representar interesses civis néhh, por ongs, e por uma serie de outras entidades que
estão realmente interessadas não só em vir defender seu interesse ao texto da lei que
ta ali, mas também de fortalece na verdade a aplicação néhh que o Plano Diretor, o
texto da lei não seja simplesmente um elemento da... textual de uma biblioteca, só pra
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lembrar eu disse isso ontem na abertura, mas algumas pessoas não tiveram néhhh,
tomando o exemplo de Niterói, néhh que dize 200 famílias praticamente lá enterradas
por conta de estarem ocupando uma área de antigo aterro, antigo lixão que é um
absurdo néhhh, quando é que a gente poderia imaginar isso, naquele local que
efetivamente foi praticamente capital do Brasil, o Rio de Janeiro ali, Niterói ao lado, é
incompreensível num é verdade, incompreensível, mas se a sociedade não fica de
olho, se a sociedade não agiii as coisas vão acontecendo néhh e ninguém vai fazendo
nada néhh e derrepente você perde o controle de uma maneira tal, como nós tamos
vendo hoje olha, um menino junto com mais dois meninos e fizeram um coquetel
molotófe e jogaram num Psiu, um carrinho, num ônibus daqueles menores, que viu a
matéria dos dois ônibus que queimaram lá na zona sul e acho que devia faze também,
que dize começamo a ter o enfrentamento da barbárie néhhh, porque!”
“- Porque infelizmente néhhh o esforço do peso institucional que de fato são as
grandes balizas, os grandes alicerces que compõem a sociedade néhh, estão fazendo
de conta que aquilo não faz parte do seu cotidiano, então nós precisamos sai “da da
da” dessas discussões do Plano Diretor levando na verdade pra dentro das suas
instituições néhhh, a necessidade de tar informando os pares num éh, porque nós
costumamos eleger um prefeito, eleger vereadores, eleger deputados, eleger
governadores pra coloca sua responsabilidade e dizer ele é o culpado e na verdade
não é a questão de ter culpado néhhh, se todos nós não permitíssemos que essa
omissão ou essa insensibilidade do mundo global se consolidasse na nossa vida néhh,
muito disso que nós tamo tratando aqui como necessário em lei não precisaria ser
colocado néhhh, porque esses tratados administrativos aí, que eu nem gosto de
chamar de lei néhh, porque lei não mexe, leis naturais são imutáveis néhh, pra mim
isso daqui são enunciados administrativos que volta e meia passam por revisão são
adaptados néhh, muitos deles acabam sendo mais efetivados em função dos
interesses das questões econômicas do que necessariamente tal.”
“- Só pra fechar uma questão de compreensão néhhh, com muita transparência
quando as pessoas falam assim ohh Hirata se vai dar solução pro transito do centro de
Londrina, infelizmente em função de um processo de ocupação do espaço do centro
da cidade com modelo verticalizado onde criou adensamento de inúmeras moradias
muito alem da capacidade do território, que somada às atividades econômicas que
estão lá, entendeu, eu sempre digo assim, é impossível você dar uma solução
principalmente se você olhar as taxas de crescimento que nós teremos pra frente do
Brasil, graças a DEUS, mais nós podemos minimizar esses impactos, mas pra
minimizar néhh, o londrinense, o cidadão precisa ter um pouquinho de compreensão
de entender que aquele sacrifício que ele ta fazendo néhh, ta sendo em função do
beneficio do néhh de uma serie de outras pessoas néhh, essa é uma questão de
síntese, então só queria agradecer a presença de todos, desejar um excelente
trabalho, passa Ângela Ladeia néhh, que é a coordenadora, ahhh num é a Ladeia
mais, é Ângela Bento éééé que é a coordenadora da mesa aqui, pra que ela possa
então iniciar os trabalhos, muito obrigado.”
Obs: tempo decorrido até aqui 16minutos e 42 segundos.
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Angela Bento
“-Éhhhh, a gente só queria antes di di di começar, até porque chegaram muitas
alterações agora de manhã e a equipe ta lá tentando fazer todas as modificações pra
gente já começa, já uma parte já foi feita, ééé... a gente pediu pra Betinha faze uma
ééé..., nós tamo aqui hoje, mas esse processo ele não começo ontem nem a semana
passada é um processo que vem desde de 2005, então como a Betinha, Humberto,
são técnicos que tão junto com a equipe desde o começo, agente queria que eles
desse uma ééé um panorama breve néhhh pra gente pode ééé começa de como é
que isso tem sido conduzido iii... de onde é que saiu esse texto, esse texto não saiu do
nada néhhh, ele tem todo um processo.”
Betinha
“- Bom. Bom dia a todos! Assim vai ser bem rápido ééé... o processo ele começou
então em 2005 néhh com a realização inicial de uma audiência pública na instalação
dos trabalhos e durante pelo menos um ano nós tivemos oito prés conferências que
foram envolvidas é todas as regiões néhhh, da cidade iii... inclusive a zona rural ééé...
tivemos uma segunda audiência pública na seqüência duas conferencias éééé a
segunda conferencia que deu o formato, que formatou a lei geral do Plano Diretor que
foi aprovado em dezembro de 2008 e essa lei geral que é a lei norteadora néhh do
Plano Diretor, ééé... em 2009 nós tivemos um período de três meses néh com o
Governo Interino é mesmo nesse governo interino, nós fizemos, iniciamos as
discussões com a comunidade nas oficinas néhhhh, de trabalho pra discussão das leis
complementares e nós iniciamos pelo código de posturas, então no processo durante
o ano passado nós tivemos aproximadamente quase trinta oficinas, néhhh entre os
dois períodos de 2009, com uma participação média de 25 pessoas entre técnicos da
prefeitura e pessoas da comunidade iii... na finalização esse código ele entrou pra
discussão no dia 30 de janeiro iii... foi retirado iii... depois desse de ter sido retirado em
janeiro nós fizemos mais duas oficinas pra atualização, então documento que passou
agora que é o que agente ta discutindo ééé... nós tivemos aí pelo menos trinta
reuniões néhh envolvendo todas as pessoas e aí é assim só pra ressaltar a
importância da participação comunitária dentro do processo, nós não fizemos sozinhos
néhhhh, todas as secretarias participaram iii... o processo todo foi aberto pra
comunidade pra que tivesse essa participação. Foi divulgado, fizemos vários
chamamentos iii... aí hoje a gente ta com a minuta pra essa discussão ainda com
algumas intervenções, então só gostaria de agradecer.”
Humberto
“- Bom dia a todos! Eu só queria faze uma complementação do que a Betinha acabou
de falar, que essas, o momento das oficinas a importância da participação de todos
nas oficinas porque é na oficina onde se concretiza a construção do documento néhhh,
eu entendo que esse momento aqui, seja o momento de lapidação do documento é na
oficina que tem que acontecer os debates mais profundos néhhh, eu acho que a
comunidade deveria participar mais dessas oficinas néhhh, nós tamo agora, vamo ter
a oportunidade agora de iniciar as oficinas de uso e ocupação do solo, do sistema
viário, néhh a oficina do parcelamento do solo néhh, são documentos importantíssimos
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iii... eu queria aproveitar e fazer um chamamento pra realmente participarem das
oficinas é lá assim falando, é lá que a coisa pega néhhh então aqui é apenas um
momento de fazer um correção néhh, num é um momento que na minha opinião não é
o momento de ter o debate aqui, o debate tem que acontecer lá e com todos néhh,
porque lá nós vamos ver as pessoas que participam das oficinas elas fazem uma
leitura previa de todo documento faz todos os apontamentos, depois nós vamo discutir
apontamento por apontamento profundamente com a participação dos técnicos néhh
porque ali que o técnico vai explicar o porque daquelas coisas e nós vamos ali que vai
acontecer o debate então vamos participar das oficinas pra agilizar esse segundo
processo.”
Cícero
“- É só uma sugestão. Pra essas oficinas seria interessante a descentralização delas
ta em todas as outras conferencias do Plano Diretor foi feita nas regiões, é
inadimissível vocês organizar uma oficina 06:30 da tarde aqui entendeu na prefeitura e
depois exigir a participação da comunidade, pra gente em quanto comunidade que
trabalha, que tem seu horário, fica difícil e uma outra sugestão também é com relação
a própria conferencia se é que conferencia é pra discutir sim senão não teria nome de
conferencia.”
Humberto
“- O Cícero eu acho que você não entendeu. Se nós fizermos essa oficina o mesmo
assunto a cada região da cidade isso é impossível fazer isso, nós temos que ter um
local único que é a prefeitura eu acho só que quem quer participar tem que se
esforçar, tem que esforçar, não tem como, nós não temos tempo pra faze isso,
infelizmente isso foi se arrastando, se arrastando e nós estamos agora num momento
agora final então nós temos que ter sim um local único o horário é um horário que não
pode ele é ser junto com horário de trabalho das pessoas, tem que ser um horário
diferenciado, nós trabalhamos também num horário diferenciado néhhh, nós temos
horários também, nós tamos nos estendendo também no nosso horário pra faze nossa
parte néhh, eu acho que tem que ter um esforço de todos pra faze isso, nós tamo
fazendo nosso papel néhhhhh, iii... tem, eu acho que as pessoas tão participando, só
que eu acho que deveria participar mais eu acho que esse é um momento muito
importante, agora quem quer participar néhhh. Eu discordo um pouco, é um esforço e
o esforço tem que acontecer dos dois lados.”
Angela Bento
“- Bom eu acho que o que agente tentou faze com essa exposição é mostrar que o
trabalho ele ta sendo desenvolvido sim há muitos anos num é uma coisa de agora que
saiu do nada néhh isso que a gente ta ééé... muitas pessoas vêem se revezando
nesses trabalhos, um participa de um, outro participa de outra e vêem contribuindo de
um jeito ou de outro, então as reuniões tem sido sim as 19:00 horas até as 10:00 a
gente se arrasta e vai um dia uma semana néhhh, quem pode vir vêem, quem não
pode manda um representante ou uma contribuição então é assim que a gente vêem
desde de 2005 se arrastando então eu acho que o que a gente tem podido fazer a
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gente ta fazendo néhhh, tentando faze isso que ééé... que a gente queria deixar claro
néhhh e que gestor publico néhhh, ontem teve uma fala na plenária com relação a
gestor publico ééé... eu queria deixa bem claro isso aqui num é uma guerra de
embate, gestor somos nós também que somos técnicos e que temos todo o interesse
que esse trabalho saia a contento a gente não ta aqui contra ninguém néhhh, nós
tamo juntos é essa a atmosfera do trabalho participativo, acho que quem nos conhece,
eu a Betinha, o Humberto, e todos os técnicos que estão envolvidos néhhhh e sabe da
nossa seriedade e sabe do que a gente tem feito néhhh, junto com a comunidade
tentado trazer todo mundo, acho queee, eu só queria pedir, sem querer ser chata e
nem agredir com ninguém a gente queria um pouquinho de respeito também néhh com
nosso trabalho porque nós não tamo aqui contra ninguém, muito pelo contrario ta,
ééé...”
“- E daí Betinha? É tendo em vista a quantidade de propostas que chegaram agora
ééé... o pessoal ta com uma certa dificuldade, queria propor pra plenaria o seguinte: o
café já ta aí, a gente toma um cafezinho agora pra dá um tempinho pra esse povo, uns
15 minutos no maximo néhhh, pra gente ééé... pode volta e trabalha em cima da
minuta com todas as modificações que foram entregues agora, que as que foram
entregues até ontem a noite e foram chegando por e-mail ontem a noite o pessoal fico
até quase meia-noite trabalhando em cima disso, agora as que vieram agora de
manhã o pessoal ta tentando ajeita, então ééé eu queria saber se a plenária tem
alguma coisa contra isso da gente sai 15 minutos agora e toma o café e retornar pode
ser?”
“- Então 15 minutos gente, obrigada. Éhh deixa eu só antes de vocês saírem a gente
tava esquecendo uma coisa, no regimento diz que a plenária ééé tem que eleger um
representante da comunidade é isso que ta escrito? Pra participar da mesa então
aproveita esse horário de café pra se articularem ééé e assim que a gente retornar nos
15 minutos vocês elegerem um representante da comunidade néééehhhh pra
participar da mesa pra ajuda nos trabalhos, ta bom assim? Beleza, obrigado.”
Obs: tempo decorrido até aqui 28 minutos e 05 segundos
Obs: Terceira parte da gravação 00h00min
Angela Bento
“- Éhhh, pras propostas modificativas néhhh das que as pessoas encaminharam por
escrito iii... nós vamo vota também ééé... daí voceis vão vê que daí nos textos, alguns
textos de uma cor diferente éééé nós vamo votar aquelas propostas que foram
colocadas nas oficinas e que não houve consenso então a gente tá trazendo também
pra esta conferencia as propostas de oficina que não conseguirão ééé... estabelece
consenso então algumas delas nós vamo votar aqui também tá, só esclarece porque
voceis vão vê alguns textos em cor marrom néhhh pra gente pode vota.”
“- Certo! Exatamente! O Carlos ta lembrando e eu já tinha esquecido a questão da
gente eleger um representante da plenária pra compor a mesa aqui com a gente,
quem se propõem? Vamo gente! Alguém se habilita pra, pra, compor a mesa aqui com
a gente da plenária? Se ninguém se habilita alguém indica alguém!”
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Sonia
“- Cícero vai lá na frente! Vai! Qué brigar? Então já vai lá! Não vai! Acho que tem que
ser alguém que já vem participando do Plano Diretor, alguém que a mais tempo ta
participando. Eu indico o Cícero.”
Angela Bento
“- kakakakakaka... então vamo bota em votação quem vota no Cícero quem vota na
Ana. Gente! Alguém tem alguma sugestão de como a gente resolver isso? Na
realidade ta uma briga particular entre os dois ali, quem é que empurra o outro, mais
não sei se toda a plenária concorda alguém mais tem alguma sugestão de quem
poderia compor? Ou eu tenho uma outra proposta ééé... já que pra num fica esse
constrangimento a plenária concorda que fique sem esse representante? A gente pode
coloca isso em votação, a gente continua tocando os trabalhos. Tem um voluntário,
ótimo! Então voluntário achegue-se. A plenária concorda alguém tem alguma coisa
contra? Kakakakakaka... olha por unanimidade, nada como ser. A gente vai pedi então
pro nosso novo companheiro se apresentar e a gente já dá inicio aos trabalhos.”
Arthur
“- Meu nome é Arthur Arbs e eu to representando aqui o SECOVI e o SENCIL.”
Angela Bento
“- Ele já tem nos acompanhado diversas oficinas não só no Código de Posturas mais
em vários outros, outras leis complementares. Bom vamo começar ééé... artigo 2º
incluir cidadãos, aonde? Oi! Eu vou lê o artigo do jeito que ta daí a gente vê como vai
faze. Artigo 2º ao pref... ao prefeito, aos titulares das secretarias, aos dirigentes das
sociedades de economia mista, autarquias e fundações municipais, aos servidores
municipais, servidores estaduais e federais cedidos ao município ou municipalizados,
incube velar pela observância dos preceitos deste código.”
“- Cidadãos aonde que a gente vamo coloca? Sim fundações municipais, servidores
municipais... ou municipalizados e cidadãos e aos cidadãos após municipalizados,
exato.”
Pessoa
“- Só uma manifestação. Ele num tá querendo dize este artigo 2º somente daqueles
que estão prestando serviços ao município? Levy foi isso que você entendeu? Que a
palavra cedidos ao município dá idéia que estão prestando serviços ao município
néhhh, senão esse artigo num teria razão de ser porque toda lei deve ser cumprida,
observada por todos, seria uma redundância.”
Angela Bento
“- Carlinhos e a todos a gente pede sempre que se manifeste através do microfone
porque ta sendo gravado e como a gente vai ter que transcrever depois a sessão pra
gente pode te a manifestação vocal.”
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Carlos Levy
“- Bom na realidade o que eu vejo é o seguinte, zelar pelos preceitos deste código de
postura que é talvez o código mais importante pra participação do cidadão tanto na
fiscalização dele quanto na própria implementação, se coloca ao cidadão se já traz
todo o bojo de outros atores que tem que participar fico um pouco restrito realmente é
voltou-se aos olhos dos funcionários municipais néhh mais eu acredito que seja
importante inclui aí o cidadãos já pra tira essa idéia que é só o funcionário municipal
que tem que zelar pelo código de posturas.”
Michel
“- Então eu acho que tem que tira ééé aos servidores cedidos porque senão fica eu
concordo com o colega aqui ao lado ou fica os servidores cedidos mais pro município
como servidor ééé... tá isso sem os cidadãos ou se coloca o cidadãos tira os
servidores cedidos.”
Carlos Levy
“- Nesse sentido eu concordo com o Michel também, poderia tirar os cedidos.”
Michel
“- Éhhhh aí, eu acho que aí tudo bem.”
Angela Bento
“- Bom aí já temos duas alterações diferentes uma inclusão de cidadão outra retirar os
cedidos, bom.”
Pessoa
“- Se tirar cedidos aí num tem sentido coloca estaduais e federais.”
Angela Bento
“- Pois é!”
Pessoa
“- Da minha parte como eu fiz a observação eu dá pra contemporizar e deixar a
redação do jeito que está também eu fico com essa.”
Angela Bento
“- Bom então eu acho que vamo te que coloca isso em votação néhhh.”
Cícero
“- Se ele já falou pra deixa a redação do jeito que ta incluindo o cidadão, então num
tem o que discuti mais.”
Angela Bento
“- Não! Ele não falo isso.”
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Pessoa
“- Pra contemporizar acho que dá, já que vai ter que por esse artigo, porque na minha
opinião é o seguinte: como todos, toda lei deve ser observada por todos nós
especificarmos pessoas que deve observar a lei acho que cria-se uma idéia de algo
que, uma redundância até o próprio artigo se for pra deixar o artigo eu concordo que
deixa ali com incluindo o cidadão ou tira todo artigo.”
Angela Bento
“- Incluindo cidadão certo. Todo mundo concorda? A plenária, alguém tem alguma
coisa contra de inclui a palavra cidadão? Não então eu acho que ta aprovado héhhh, já
que ninguém tem contra num tem nem que bota em votação. Então inclui a palavra
“cidadão” após municipalizados ok. Perfeito. Eu acho que esses artigos que forem
sendo aprovados se vocês puderem deixando marcado em verde daí a gente sabe
que ele foi aprovado do jeito que ta aí. Pode se Cláudia, perfeito. Bom verde é... aí que
verde. Isso, ta bom. É ainda ta... mais tudo bem, não vamo fica... vamo pro próximo.”
“- Verde palmeiras não! Não me obriguem a incitarem os corintianos presentes. Bom
vamos lá a próxima, artigo 4º ééé... a proposta que ta. O município mediante
requerimento do interessado emitirá parecer sobre a consulta prévia de viabilidade
contendo as informações sobre o uso e ocupação do solo, zoneamento e demais
dados necessários para demais atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços ééé... artigo 4º a proposta do Alexandre Caldeirão é inclui urbano e rural no
final da redação ééé... a proposta, tem mais uma proposta do Levy que é incluir o
aspectos ambientais após ocupação do solo alguém tem alguma coisa contra essas
inclusões? Então vamos lá! Coloca urbano rural no fim do texto prestação de serviços
vírgula urbano e rural, oi!”
Humberto
“- Queria faze uma observação de como isso vai se procede na realidade, no
funcionamento disso.”
“- Porque hoje a consulta prévia pra atividades econômicas ééé... ele dá entrada lá no
setor de concessão iii esse pedido vai até o IPPUL e o IPPUL faz a consulta previa
com relação ao uso e ocupação do solo a medida que nós colocarmos questões
ambientais esse processo vai te que ainda ir pro meio ambiente vai te que percorrer
por mais uma instancia como que isso vai acontece dentro do processo porque se não
isso, nós temos o problema que é a demora desse processo, eu acho que até deveria
te informações... são informações principalmente as ambientais que tem através do
processo de licenciamento néhhhh que dentro do processo de licenciamento dessas
atividades vão ter pareceres ambientais eu não sei como isso pode acontece dentro do
processo de consulta previa, que uma vez que tem que ir pra SEMA tal, o processo vai
demora mais ainda.”
Angela Bento
“- Nalin quer faze uma...”
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Nalin
“- Na verdade isso já acontece hoje néhhh, varias classificações de indústrias,
empresas já passa pra SEMA só pra consulta então tem acontecido bastante isso, eu
acho que coloca a questão ambiental lá é só pra formaliza, que já vêem acontecendo
uma parte isso.”
Humberto
“- Se ta falando através do processo do parecer técnico néhhh.”
Nalin
“- É! Agora o rural sem dúvida, o rural tem vê a estrutura da prefeitura pra atende isso
daí, o rural é mais complexo.”
Humberto
“- O rural não acontece isso.”
Nalin
“- Não acontece é mais difícil, é muito grande o município, os funcionários da
agricultura tem gente aqui sabe a dificuldade de veículo de técnicos é difícil sim.”
Angela Bento
“- Bom isso é uma questão que a prefeitura vai te que se adequar.”
Sonia
“- Nada como contratar mais técnicos, mais fiscais etc e tal.”
Angela Bento
“- Exatamente, eu que se nós começa a se preocupar com isso aqui...”
Humberto
“- Eu acho que nós temos que nos preocupar com o tramite disso néhhh.”
Angela Bento
“- Sim! Sim! A prefeitura vai te que se adequar a esse tramite néhhh.”
Nalin
“- Só relembrando que nós tivemos um corte de 30 por cento em todas as secretarias
ta de orçamento, isso é importante fala ta.”
Angela Bento
“- Certo! Bom alguém tem mais alguma manifestação pra faze com relação a isso
contra a inclusão destas. Michel!”
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Michel
“- Eu tenho uma observação a fazer. No regimento interno diz que quem apresenta
aaaa proposta tem que escreve também a justificativa e eu gostaria de ouvir do
proponente a justificativa dele pra inclui.”
Angela Bento
“- De qual das propostas? Do urbano e rural ou do aspecto ambiental?”
Michel
“- De todas! Ta no regimento que a pessoa deve escreve a justificativa!”
Angela Bento
“- Sim! Escreve a justificativa, o regimento não diz que temos que coloca todas as
justificativas aqui, se não vamos dá conta.”
Michel
“- Eu digo pra esclarece o debate apenas, é que eu não entendi o porquê da inclusão.”
Angela Bento
“- Sim! Por favor, Nalin!”
Nalin
“- Eu acho que só o que for necessário porque se não sábado e domingo vai se pouco.
Se for necessário sem duvida o esclarecimento acho que é importante, agora formaliza
pra que todos, num sei acho que vai atrapalha um pouco.”
Michel
“- Não eu tô achando necessário nesse caso!”
Cícero
“- Só uma questão de ordem, é uma questão de ordem, ééé... eu acho que se gente
fica também assim ééé... se atendo aaa... uma palavra, um texto, assim a gente vai
fica aqui até eu acho que questão de justificativa gente, porque aqui todo mundo já
conhece já sabe como funciona, já tivemos um minuto de uma defesa, um minuto de
outra, como tava no regimento então eu ou a gente vai pra votação ou gente dá por
vencida essa matéria.”
Angela Bento
“- Perfeito.”
Michel
“- Então eu gostaria de ouvir um minuto de defesa da inclusão do rural.”
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Angela Bento
“- Na realidade ele já foi feito, mas vamo abrir esse precedente agora nesse momento
só pra isso.”
Michel
“- Não, não, não! Então eu retiro se já foi feito.”
Angela Bento
“- Bom o Alexandre, por favor, Alexandre.”
Alexandre
“- A proposta é minha ééé ela ta apresentada aí porque pra contempla a consulta
previa e a licença do funcionamento, essa atividade rural, hoje ela ta sendo
verticalizada muitos produtores rurais tão industrializando a sua produção, muitos
produtores rurais tão prestando serviços a outros produtores rurais iii... pra finalidade
fiscal tem que contempla se não num tem como essa é a justificativa, a secretaria da
agricultura tem que se mexe pra pode atende essa demanda aí.”
Angela Bento
“- Certo! Tá esclarecido Michel? Alguém tem alguma coisa contra essas inclusões.
Então a gente considera aprovado. Vamo pra próxima. Só inclui as questões dos
aspectos ambientais após uso e ocupação do solo hum! Isso coloca em verde tamém.
Travoooo aí? Acho que nóis tivemos algum problema no sistema. Coloca a palavra
aspectos ambientais apóis uso, as palavras uso e ocupação, isso! Tudo em verde.
Artigo 4º coloca em verde o artigo 4º, por favor, ai, isso. Vamos pro próximo artigo
então. É artigo 8º inciso 1º é o original. Que exploram ééé... eu vô é lê o artigo do
caput, senão a gente pega as coisa meia solta fica meio sem sentido.”
“- Artigo 8º serão fornecidos alvará de licença de localização para os seguintes
estabelecimentos, o que vai se modificado: artigo 1º o texto original, que exploram as
atividades de jogos eletrônicos e similares, jogos de bilhar, bares e outros
estabelecimentos especializados em servir bebidas alcoólicas desde que distem no
mínimo de 100 metros de centros de educação infantil de estabelecimentos de ensino
fundamental e médio; a proposta da Margareth pra esse item, que fiquem constando
que, explorem as atividades de jogos eletrônicos e similares, jogos de bilhar, bares e
outros estabelecimentos especializados em servir bebidas alcoólicas desde que distem
no mínimo 50 metros do portão de acesso de alunos dos centros de educação infantil,
de estabelecimentos de ensino fundamental e médio ééé Margarete táááá aonde?
Você pode defender essa sua...”
Margareth
“- Sim, em relação aos 100 metros eu acho pra criança que vai a pé e volta, o bar que
ta a 100 vai ter a mesma influencia do que tá 200, 300, vai passar na frente eu acho
que a maior influencia tão nos que tão realmente na frente do portão porque acima de
50 metros a influencia vai se a mesma então eu acho que 100 metros inviabiliza um
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monte de lugares que já existem que pra mim num vai ter a menor influencia em
relação aos alunos que tão andando fora do portão.”
Angela Bento
“- Certo perfeito éhhh, Nalin vai defender contra?”
Nalin
“- É eu colocaria contra porque eu sou professor também e os alunos adoram sair pra
tomar uma cervejinha, eu tenho problema de transito em frente à escola, tem problema
sonoro muito forte também sem dizer que quanto mais próximo aos olhos mais eu me
sinto convidado a sai da aula e toma uma cerveja. Então tem alunos que realmente
eles vão pro bar, lá na UNOPAR eu vejo uma dificuldade tão grande nisso.”
Angela Bento
“- Bom eu acho que éhh um minuto cada um eu acha o que já foi a favor e a contra
senão a gente vai fica nesse debate. Eu queria sabe se todo mundo se sente
esclarecido ou nós vamo ter que bota em votação.”
Pessoa
“- Só uma observação como educador também eu acho que esses 50 metros que nós
vamo tirar é muito significativo pra coloca em risco as nossas crianças, eu acho que
quem é pai, quem é mãe, quem é educador sabe que quanto mais distante a bebida e
o cigarro fica da criança é melhor.”
Angela Bento
“- Olha eu queria lembrar do regimento que a gente aprovou ontem, nós temos muita
coisa pra faze, muita coisa pra lê senão dois dias num vai dá, então eu queria lembrar
o seguinte, que ta escrito ali, que no momento do debate os destaques será admitida a
apresentação de proposta aglutinativa em substituição da totalidade ou parte das
propostas quando for o caso táhh, então ééé... no caso dessa a gente abri se a tempo
de um minuto para uma manifestação favorável a proposta e uma pra manifestação
contraria táhhh, então é isso! o processo de votação é esse! Num ta aberto a num se
que a pessoa queira algum esclarecimento, agora pra defesa iii... pra ser contra não
tem no regimento ééé... sistematizado isso, então eu pediria a compreensão de todos.”
Michel
“- Só um esclarecimento sobre isso! Quando eu li o regimento eu entendi que um
minuto pra contra é um minuto por pessoa, num éhh!”
Angela Bento
“- Sim! É uma contra e uma a favor.”
Michel
“- É uma pessoa só que poderá fala contra.”
39

Angela Bento
“- Sim!”
Michel
“- Se alguém mais tiver um argumento melhor elaborado vai fica acolhida a palavra
dele.”
Angela Bento
“- Não, não. A num se que a coisa tive muito entruncada a mesa pode abri, mais isso
nós não vamos abri toda hora porque são 400 artigos e a gente num vai dá conta
disso, entendeu, anum se que a plenária não se sente esclarecida e queira mais
esclarecimento senão a gente num vai dá conta disso. A plenária se sente
esclarecida?”
“- Certo então nóis vamo pra votação quem vota na permanência ééé... do inciso do
jeito que estava com os 100 metros, por favor, se manifeste. Certo pode abaixar.
Quem vota na segunda proposta, a proposta da Margareth, onde consta os 50 metros,
certo permanece então o texto do jeito que tava iii a proposta da Margareth é extinta,
certo.”
“- Bom dentro do mesmo artigo ainda a gente tem ééé o inciso 2 , que o original diz o
seguinte: que exploram jogos de bilhar ou qualquer de seus similares desde que
situados em locais distem no mínimo 200 metros de centros de educação infantil, de
estabelecimentos de ensino fundamental médio ou superior ou de bibliotecas publicas,
esse é o texto original.”
“- A Margareth propõe ééé que explorem... ééé... o mesmo texto exploram jogos de
bilhar ou qualquer similares desde que situados em locais que distem no mínimo 50
metros de centros de educação infantil, de estabelecimentos de ensino fundamental
médio eu acho que ééé... a justificativa da proposta é a mesma néh. Não então, por
favor, um minuto.”
Margareth
“- É pra quem fez parte das oficinas vai lembrar que foi discutido isso nas oficinas e foi
tirado das oficinas o curso superior de todas essas ééé proibições, eu não sei porque
voltou aparece na minuta curso superior , foi discutido isso e o curso superior ele não
estava ele tinha sido retirado dessas propostas, então entre outras coisas são duas
alterações que tem nesse inciso, eu passei pra 50 metros e tirei o curso superior táhhh
e as bibliotecas. Então essas propostas tem dois aspectos táhhh, num tem só um.”
Angela Bento
“- Táh alguém que fazer a manifestação contraria? Por favor, Nalin.”
Nalin
“- É o que eu falei também das universidades, os alunos se sentem atraídos mesmo
não adianta é complicada essa situação eles faltam à aula ficam lá fora e aparecem no
final da aula muitas vezes com cheiro de álcool, vai lá pra responde presença isso tem
acontecido na pratica.”
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Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida? Certo então em regime de votação, por favor,
nesse item 2.”
Michel
“- Só... tem que te duas votações tem que dividi a votação, uma é pra entidade
superior e outra é a metragem.”
Angela Bento
“- Não ela fez uma proposta inteira néhhhh ela fez uma proposta interia, nós vamo
votar as propostas inteiras, ela fez duas propostas num texto só. É que ele está se
manifestando ninguém levantou a mão. Não! Por favor, eu to olhando aqui a plenária
inteira, então toda vez que a pessoa se manifesta eu tô, que bom, então ta bom. A
plenária se sente esclarecida certo então nós vamo em regime de votação é o item
dois que estava originalmente no texto, quem vota a favor dele? Certo, pode abaixar.
Éhh us que vota no item 2, na proposta da Margareth, com 50 metros e retirando a
universidade o que ta em vermelho, o texto em vermelho. Certo, então venceu a
proposta original. Dentro do mesmo artigo inciso 3, pois não!”
Luiz Carlos
“- Eu queria que você ao final de votação verificasse tamem a quantidade de
abstenções.”
Angela Bento
“- Certo! Obrigado pela lembrança. Éhh... e nesse item 2 ainda alguém gostaria de se
abster da votação?ahahahaha, o próprio, então o Luís Carlos absteve-se.”
Luiz Carlos
“- Posso justificar!”
Angela Bento
“- Por favor!”
Luiz Carlos
“- Então uma vez que não houve abertura pra dividi essa votação em duas partes é eu
acho que o texto ficaria truncado é a aprovação dessa proposta da Margareth como
ela foi feita dessa forma ela iria ficar totalmente contraria a anterior, porque se essa
aqui você tem que, restringi mais 200 metros e você aprova ela com 50 pra tentar
eliminar a questão da universidade ali, então eu que ficaria bastante ééé sem nexo a
legislação porque ela ficaria 100 metros ni um e 50 no outro, eu acho que a votação
estaria prejudicada.”
Angela Bento
“- Certo tá bom. Fica difícil a gente fica fazendo esses acertos no texto agora porque
esses textos vieram desse jeito das oficinas néhhh, eles foram lidos item a item e
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discutidos item a item nas oficinas, foi o que foi deliberado dentro das oficinas,
ououou... a gente respeita o que já foi trabalhado também néhh ououou... num dá pra
gente fica discutindo tudo aqui, fala Michel!”
Michel
“- Eu queria faze um a observação pra que a gente num caia numa espécie de
radicalismo ou de ditadura.”
Angela Bento
“- Certo humhum.”
Michel
“- Quando eu me referi aos poucos minutos atrás que nós não estaríamos observando
com rigor néhhh o regimento e alguém se contra pôs dizendo que se nós fôssemos
fazer isso com rigor ficaríamos, num daria tempo de, de, de... bom houve uma
maleabilidade na interpretação do regimento por causa das dificuldades praticas de se
realizar tudo no tempo previsto. Isso eu entendi e compreendo plenamente pra não cai
no radicalismo iii... inviabilizar os trabalhos no tempo previsto agora ééé... radicalizar
em cima do regimento e prejudicar melhorias que é o objetivo final de todo o nosso
trabalho parece algo que devesse ser repensado também.”
Pessoa
“- Então isso tinha de se previsto ontem no regimento.”
Pessoa
“- Posso faze uma questão de encaminhamento. Eu penso que essa discussão ela ta
tomando tempo e ela não consta realmente no regulamento que nos aprovamos ontem
ele esta dizendo que esta se radicalizando pelo o que eu to entendendo em cima do
regimento, mas houve um momento que a gente pudesse colocar outros artigos outras
emendas pra melhorá ou não os trabalhos de hoje, néhh então eu acho assim que
aquilo que está no regimento foi votado passou o momento e não existe também no
regimento pelo o que eu me lembre ééé... a questão da declaração do voto porque eu
votei assim porque eu me abstive néhh, então eu acho que nós temos que seguir
adiante.”
Angela Bento
“- Certo, mais alguma coisa Michel pra encerra esse assunto duma vez.”
Michel
“- Não, não, não eu só mi reservo no direito de pedi a leitura da justificativa quando for
necessário.”
Angela Bento
“- Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte quando aaa..., eu pergunto antes de
começar a votação, se a plenária se sente esclarecida, é justamente pra isso, se a
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plenária não se senti esclarecida pra vota então a gente solicita justificativa pra isso
que serve esse momento. Certo então eu solicito então que daí quando eu fize esse
chamamento as pessoas se manifestem que é o que eu tenho feito então quem se
manifesta eu tenho dado a palavra ta bom!”
“- Voltando então ao código, item três ééé... o original: que permitam o consumo de
bebidas alcoólicas no local desde que situados em locais que distem no mínimo 200
metros de centro de educação infantil e de estabelecimentos ensino fundamental
médio superior ou cursos preparatórios observado os seguintes, aí ele vai dá a lista lá.
A proposta da Margareth: que permitam o consumo de bebidas alcoólicas no local
desde que situados em locais que distem no mínimo 50 metros dos centros de
educação infantil, estabelecimentos de ensino fundamental, médio observados o
seguinte, Margareth.”
Margareth
“- Gente a defesa é a mesma eu gostaria de pedir pro Humberto porque eu fiz parte da
oficina e você também, Humberto e quem fizeram parte do dia dessa discussão deve
lembrar que foi resolvido aquele dia, foi de tirar o curso superior das restrições não foi
isso Humberto? No dia da discussão!”
Angela Bento
“- Éhhh eu particularmente estava no dia dessa discussão eu lembro que de uma foi
tirada sim, agora das outras não necessariamente, eu lembro que da primeira foi
retirada sim, eu estava no dia.”
Margareth
“- Então quando eu fiz a proposta olha naquele eu falei gente eu acho que curso
superior não deve constar de nenhuma dessas restrições e foi votado e o
entendimento foiiiiii que era pra se tirado curso superior de todas...”
Angela Bento
“- Não, eu lembro que você propôs, mas lembro também que houve uma vasta
discussão em cima disso com as pessoas e foi votado.”
Margareth
“- Foi votado que curso superior não ia encaixar.”
Angela Bento
“- Não, na primeira sim, nas outras não necessariamente néhhh, então. Não houve
uma votação pra todos os itens, houve uma votação pra um item, mas enfim alguém
quer fazer a defesa contrária? Um minuto então, por favor, olha depois você fala é só
ele que tem levantado a mão.”
Nalin
“- A contraria é a mesma justificativa néhhhh! Num precisa acho, que nem repetir. E
outra se a gente coloca 50 aí num vai fica batendo com os outros anteriores também.”
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Angela Bento
“- Sim exatamente. Bom o sistema de votação, a plenária se sente esclarecida com
relação a esse item? Sim. É então quem vota na primeira ééé... no item três néhhhh
com 200 metros por favor se manifeste. Certo pode abaixar.”
“- Quem vota na segunda proposta do item três com a proposta dos 50 metros? Certo.”
“- Abstenções três abstenções. Bom é, então ficam a proposta original continua
valendo e a proposta da Margareth ééé... isso, verdinho. Bom vamo pro próximo artigo
então, por favor.”
Carlos Levy
“- Só uma questão aqui eu fiz um destaque no artigo 10º de inclusão de um inciso, mas
agora eu vi é no artigo 8º, eu errei o artigo em que eu tava destacando, que eu tava ca
minuta do código anterior do código de posturas. A alteração do inciso que ta com
artigo 10 é no artigo 8º deve ta ali em baixo, ta fora de local.”
Angela Bento
“- É essa aqui?”
Carlos Levy
“- É essa aqui.”
Angela Bento
“- Por favor, então, desloca ela pro artigo 8º.”
Carlos Levy
“- Desculpa.”
Angela Bento
“- É no oitavo sobe um pouquinho pra gente vê. Eu acho que num é aí ainda! É aí
Carlinhos?”
Carlos Levy
“- É mais um inciso, seria o inciso sexto aí no caso éééé foi suprimido um, seria o
sexto mesmo.”
Angela Bento
“- Sétimo tão isso é uma inclusão?”
Carlos Levy
“- Inclusão.”
Angela Bento
“- Táhhh! Então eu vou ler pra plenária artigo... dentro do artigo oitavo, inciso seis ééé:
as instalações que armazenam resíduos sólidos inclusive os ferro velhos, devem
possuir infra-estrutura mínima adequada prevendo proteção contra chuva, organização
interna, restrição de acesso, dispositivo que impeça a entrada e proliferaçãoooo... ta
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me dando tontura já heim! Proliferação de vetores animais peçonhentos, acumulo de
água de toda forma mantendo o ambiente organizado mantendo em condições
adequadas para higiene e limpeza, devendo ser fechados com muros em todas as
faces do lote com altura mínima de dois e cinqüenta metros.”
Carlos Levy
“- Só apaga daí vamo volta lá no artigo oitavo, isso, isso é aí! Ta. Posso faze a
defesa?”
Angela Bento
“- Por favor!”
Carlos Levy
“- É o seguinte essas questões com relação a ferro velho, foram inclusive votadas e
aprovadas na câmara pra inclusão éééé no código de postura atual, mas como nós
tamo propondo um novo código de posturas é importante que essa mudança venha
pro código de postura novo néhhh, então com relação à organização aí de ferro velho
desses estabelecimentos que trabalham com armazenamento de resíduos, a
justificativa pro projeto de lei que fez alteração no código de postura atual é por conta
de dengue, de barata, de rato, é enfim néhhh esses locais tem que ter cobertura
néhhh, quem conhece a entrada da cidade ali pela Dez de Dezembro sabe também
que o muro é essencial ali também até pela questão da poluição visual, então é nesse
sentido, foi aprovado no código de postura atual, mas de nada adianta inclui no código
de postura atual se o novo código de postura num vié com essa inclusão tamém.
Então seria essa a defesa.”
Angela Bento
“- Certo alguém tem alguma manifestação contra essa inclusão? Bom eu acho que
nem precisa pô em votação se ninguém tem nada contra vamos declarar essa
proposta aprovada. Então vamos pra próxima então.”
Carlos Levy
“- Se pude só limpieza, por limpeza.”
Angela Bento
“- Por favor, traduza pro português.”
Carlos Levy
“- Estrangeirismo, limpieza kakakakakaka...”
Angela Bento
“- Bom ainda o parágrafo quarto do artigo oitavo ainda, éh.”
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Margareth
“- Uma questão de esclarecimentom é em relação a isso nem precisa coloca em
votação, porque essa proposta só era viável se fosse aceita as de cima, já como foi
retirada as de cima, essa proposta num precisa nem coloca em votação é pode se
retirada.”
Angela Bento
“- A plenária concorda com isso alguém tem alguma coisa contra? Perfeito então
próximo item. Do artigo nono a inclusão de um inciso bom o artigo nono diz o seguinte:
a licença pra localização e funcionamento de estabelecimentos pessoa física ou
jurídica será expedida após cumprida as disposições deste código e procedida e
ajuntada dos seguintes documentos, então ele lista alguns documentos e pede pra
inclui certificado de vistoria do corpo de bombeiros, proposta do Nilson dos Santos
Bezerra. Nilson se qué defende Nilson essa proposta?”
Nilson dos Santos Bezerra
“- Esse... essa incisão desse inciso é mais pra fins diiii orientação da população, que
às vezes a pessoa abre um estabelecimento iii... se não tive um documento, esse
documento já anteriormente, qué dizer, vão pegá o alvará e de repente uuu..., ele fica
inviabilizado quando tem a vistoria do bombeiro, aí, aí, tem um problema do termo de
ajustamento de conduta que se não for cumprido gera multas pesadas pra quem
estabelece.”
Angela Bento
“- Perfeito alguém tem alguma coisa contra a inclusão desse documento? Não então
podemos considerar aprovada? Certo então vamo pra próxima proposta, por favor,
verdinhoooooooooo... Artigo decimo, todo o original uééé, essa é que já tinha aquela
que o Carlinhos mudou lá pro oitavo que era que tava em local indevido, se pode voltar
no artigo decimo fazendo o favor! Tranquilo pode iiii pra traz, não pra frente, desculpa.
Pode apaga esse, nós tínhamos uma duvida da proposta dele, mas o texto dá o
mesmo sentido num... Artigo dezessete, ééé... o texto original diz que abertura e
fechamento dos estabelecimentos de atividades de pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, localizadas no município deverão se limitar aos horários
determinados neste capítulo de acordo com os grupos a que pertençam ééé... o
Manoel Teodoro da Silva tem uma proposta. Tá idêntica? Manoel!”
Manoel Teodoro da Silva
“- A proposta acho que tem alguma diferença, não está idêntica. Ahhh em cima ta
idêntico sim! É isso aí le, é isso aí que se diz? Ahhh em cima né, tá, tá!”
Angela Bento
“- Hum hum éh pessoal da comissão podia dá uma olhada na proposta original dele.
Você entrego isso em papel, por meio digital? Não ta tudo exatamente igual. Bom
Manoel sabe qual era a intenção da modificação?”
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Manoel Teodoro da Silva
“- Sei!”
Angela Bento
“- Qual era?”
Manoel Teodoro da Silva
“- A intenção da modificação, bom já no grupo 1 aqui fala que é das oito as vinte.”
Angela Bento
“- Mas nesse momento a gente ainda não trata de horário.”
Manoel Teodoro da Silva
“- Ah desculpa!”
Angela Bento
“- Nóis tamo no artigo dezessete.”
Manoel Teodoro da Silva
“- Tá igual! Ta igual!”
Angela Bento
“- Tá!”
Manoel Teodoro da Silva
“- Retiro ta igual.”
Angela Bento
“- Ahhh plenária acha que podemos eliminar essaaa... e continua com o mesmo texto?
Certo então elimina, por favor, esse texto proposto e vamo passar pra frente. Dentro
do mesmo artigo, no inciso 1 do parágrafo único, é isso? Humm ta, grupo 1 composto
pelas atividades de comercio varejista de modo geral terá como horário normal de
funcionamento de segunda a sábado na faixa das oito as vinte, aos domingos e
feriados fechado. Nossa éhhh, a proposta de modificação do Manuel é que, tô
entendendo que é o grupo 1 néhh, que ta escrito ali.”
Manoel Teodoro da Silva
“- É!”
Angela Bento
“- É composta pelas atividades de comercio varejista de modo geral terá como horário
de funcionamento, segunda a sexta das oito às dezoito horas, aos sábados das nove
às treze horas, aos domingos fechado, nus feriados municipais, ééé... faltou uma
concordância aí, ahhh não desculpa! Feriado municipal, estadual e federal fechado, eu
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ainda acho que é no plural mais tudo bem! Éhh se qué defender Manoel, por favor,
essa sua proposta?”
Manoel Teodoro da Silva
“- Ocorre o seguinte, essa questão aí da, ficaria o horário muito extensivo e é bastante
prejudicial pros empregados e nóis já temos algumas previsões legal, inclusive em
convenção coletiva, inclusive o próprio código de postura atual ele já prevê que após o
quarto dia útil do mês de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro e novembro, no
sábado ela pode ser estendida, mais nóis entendemo que durante a semana tem que
ficar até as dezoito horas sob pena de prejudica demais os trabalhadores e os
estudantes inclusive, uma série de pessoas, mulheres grávidas.”
Angela Bento
“- Certo Michel qué se manifestar contrariamente?”
Michel
“- Contrariamente eu quero defender que a edificação do texto original não estabelece
obrigatoriedade, estabelece limite apenas.”
Angela Bento
“- Humhum certo!”
Manoel Teodoro da Silva
“- Tem direito aaa...?”
Angela Bento
“- Hãm!”
Manoel Teodoro da Silva
“- Não, Não, desculpa!”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida? Não!”
Michel
“- Não!”
Margareth
“- Uma questão de ordem.”
Angela Bento
“- Por favor, se vai anotando pra mim aaa... é, por favor, esclarecimento.”
Pessoa
“- Por favor, eu só queria deixa esclarecido o seguinte, que o que nóis tamo tratando
aqui diferente da proposta do seu Manoel Teodoro é o horário de funcionamento do
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comercio e não a jornada de trabalho dos empregados. A jornada de trabalho de
empregados ela é regulada pela CLT néhh! E aqui nóis tamo falando em horário de
funcionamento, se vai funcioná nu horário das oito as vinte eu posso muito bem no
estabelecimento trabalha com dois turnos de seis pra atende esse horário, então nóis
tamo falando aí de uma flexibilização no horário de funcionamento do comercio que vai
atender o anseio da comunidade objetivando o que? O aumento de postos de trabalho,
a possibilidade disso. Por isso que eu sou contra a proposta de modificação
apresentada.”
Angela Bento
“- Certo alguém tem ééé... esclarecimento que queira? Certo, por favor, Margareth!”
Margareth
“- É como existem varias propostas para cada um ééé... provavelmente vão se lidos
todas iii... todas vão se colocadas em votação, então pra cada proposta vai ter a
defesa ééé... nisso que eu tô entendendo. Quando você fala que se a plenária esta
satisfeita é pra já partir pra próxima proposta em cima do mesmo inciso?”
Angela Bento
“- Quando eu ahh pergunta se a plenária ta esclarecida é pra partir pra votação!”
Margareth
“- Mais então, o que acontece é que, é por isso que é questão de ordem, nós não
podemos votar a primeira proposta, essa proposta sem ouvir as outras! Como que...”
Angela Bento
“- Nóis vamo vota uma por uma! Do jeito que...”
Margareth
“- Vota e depois vota de novo!”
Angela Bento
“- Vota de novo não! Cada item é um item!”
Margareth
“- Eu sei mais em cima desse item existem mais de uma proposta.”
Angela Bento
“- Nós vamo lê e vamo vota.”
Margareth
“- Ah ta, eu achei que deveria se mais nítido pra todo mundo lerem todas as propostas
pro mesmo item, pra depois vota, porque fica mais claro.”
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Angela Bento
“- Pois não pode fala você.”
Pessoa
“- Um esclarecimento quando a proposta a segunda for idêntica a primeira, ou terceira
idêntica aquela que já foi votada ééé... a gente pode anular ela correto!”
Angela Bento
“- Sim!”
Pessoa
“- Porque já foi votada antes, certo!”
Angela Bento
“- É uuuu o pessoal de sistematização quando vê que a proposta é idêntica néhh, eles
só repetem os nomes das pessoas embaixo não coloca a mesma proposta idêntica,
néhh.”
Pessoa
“- Correto.”
Angela Bento
“- Claudia se queria fazer algum esclarecimento?”
Pessoa
“- Óhh, a segunda ali nu caso ta!”
Claudia
“- É, na verdade Angela talvez, é uma proposta fosse melhor a gente lê todas as
propostas i aí cada um apresenta a sua defesa néhh, iii... aí depois a gente vê,
aglutina aí, vê quais são as idênticas e vamo partir pra uma votação só, porque por
exemplo: a proposta do Seu Manoel e a proposta do Seu Célio elas são idênticas
então aí óóhh apresenta, eles apresentas suas defesas.”
Angela Bento
“- Tem mais alguma proposta desse item junto?”
Claudia
“- Tem! Tem várias propostas, então a gente vai te que ver o que é idêntico, cada um
apresenta a sua defesa.”
Angelo Bento
“- Achei qua sistematização num ia fazer isso, néh! Pelo menos só coloca o nome da
pessoa em baixo, já que é idêntico, porque num faiz sentido inserir. Então a Margareth
tem toda a razão! Desculpa Margareth, realmente eu num achei que isso fosse
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acontece. Então vamo faze o seguinte, vamo segui o que a Margareth sugeriu
realmente vamo lê todas porque se for tudo igual realmente num tem cabimento, eu
achei que num ia acontece isso. Bom!”
Pessoa
“- É nesse artigo aí todas as três são idênticas, seria interessante discuti só a
primeira.”
Angela Bento
“- É Manoel Teodoro, Célio Vitta, eee..., por favor, coloca o nome da outra pessoa. São
só três propostas desse item?”
Pessoa
“- São três propostas de alteração.”
Angela Bento
“- É eu preciso ver as três propostas no vídeo, por favor! Só vai um pouquinho pra
baixo pra gente vê se num tem nenhuma, porque vai queee... tá, tá.”
Margareth
“- Não tem sim! Porque tem uma minha e eu num to vendo!”
Angela Bento
“- Meu JESUS! Põe a mão! Pois é eu sabia que esse item ia sê conturbado, eu não
sabia que ele ia começa conturbado.”
José Luiz
“- Eu queria! Óóóóhhhhh.”
Angela Bento
“- Toda ajuda é bem vinda nesse momento.”
José Luiz
“- Vamo faze o seguinte: as três primeiras deixa o texto da primeira, o nome dos outro
dois iii... resolvemo ela e vamo na sequencia.”
Angela Bento
“- Na realidade não são três!”
José Luiz
“- Não! Mais as três são idênticas, são idênticas. Tem quatro idênticas!”
Angela Bento
“- Tem quatro, a da Margareth...”
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José Luiz
“- As três primeiras são idênticas. Óhhh deixa eu faze uma defesa da sistematização
que foi questionada. Nós recebemos propostas até as nove, são dez e quarenta e
nove, então não houve tempo hábil da gente aglutiná-las ta! Então, desculpa, mas foi
uma oportunidade de ampliar a participação das pessoas, recebe as propostas até as
nove, até nove e poquinho a gente recebeu ta! Agora, pelo o que eu, eu participei de
quase toda essa digitação, sistematização eu vou pedi só um pouquinho de paciência
pra vocês porque é o artigo mais, que recebeu mais contribuições, i essa confusão, só
pra encerra, desculpa! Rapidinho eu achei interessante quem propôs e o pessoal das
oficinas, observe que foi utilizada a palavra faixa. O Alisson se pode voltar lá no inicio
foi utilizada a palavra faixa porque no inicio da fala hoje o Hirata falou muito sobre a
questão do trânsito, então é uma flexibilização de horários vai ser fatal em Londrina,
por exemplo, alguns grupos começarem as oito, outro as oito e quinze, outro às oito e
meia néhhhh, vai precisa disso ta, algumas faculdades...”
Angela Bento
“- Aí você já ta é defendo proposta!”
José Luiz
“- Não! Não! Eu to falando o seguinte isso vai acontece... foi utilizada a faixa, foi uma
coisa muito inteligente coloca isso aí pra...”
Angela Bento
“- Perfeito bom, então vamo faze o seguinte, vamo lê então todas como a Margareth
sugeriu. Gente é questão de esclarecimento, fala.”
Pessoa
“- Olha quando votarmos volto a insisti no que eu disse, talvez num tenha sido claro,
quando votarmos na primeira ééé... iii... as outras que forem idênticas acho que a
plenária podia considera a retirada delas pra agilizar.”
Angela Bento
“- Sim é o que nós vamos faze nesse momento certo perfeito!”
Claudia
“- O Angela!”
Angela Bento
“- Nós temos três propostas.”
Claudia
“- Angela uma questão de esclarecimento. Eu peço pro Alisson desce que parece que
tem mais uma proposta aí da Margareth fico lá embaixo, acho que com a correria de
passa isso daí, vai desce mais pode desce mais! Óh lá! Grupo um, óh! Tão joga essa
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proposta também lá pra cima ai seria a proposta numero quatro que é a proposta da
Margareth.”
Angela Bento
“- Não mais num é esse certo, meu DEUS tem duas. Tem duas cópias aí do mesmo
texto. É o nosso colega aí ta sugerindo o seguinte de essa parte do texto voltar pra
sistematização, dá uma organizada, a gente passá pra frente e volta. Que qui vocês
acham? Não! Então, perfeito. Certo então vamo tentá. Jóia! Beleza então.”
“- Então vamo faze essas propostas modificativas de baixo tira ééé... logo depois de
Manoel Teodoro, tira o texto da proposta deixa só nome do propositor, vai mais pra
baixo, ééé... eu acho que deve te travado lá, apóis onde ta escrito, proposta de Manoel
Teodoro da Silva, isso esse texto onde começa isso, isso, deixa onde... perfeito! Aí
acho que tem mais uma, tinha mais uma pra baixo da Margarete, igual essa.”
“- Essa aí você deixa! Mas ela é do mesmo item do grupo 1? Então ela tem que vim
após essa aqui, esse modificativo. Óhh, isso que for parágrafo único que for o caput do
inciso lá, apesar que ele ta sem a remuneração, coloca junto com o inciso logo depois
daquele da Margarete lá em cima, que é o caput duuuuu não! Aqui em cima onde ta
escrito parágrafo único. A Claudia vai dá um socorro lá. A gente pede um pouquinho
de paciência pro pessoal tenta organizar, a Claudia ta assessorando lá. Não isso tem
que ir em baixo gente!”
“- Essa modificativa vai abaixo daquela que tem os três autores, se não for igual, isso,
aí tem uma aqui em baixo da Margareth que faz o caput da da do inciso 1, tem que ir
lá pra cima junto com outro grupo de modificações isso! Pro caput lá, isso pra cima, aí
após o grupo 1. Podemos votar? Já foi feita a leitura pelo menos certo! Só vai um
pouquinho mais pra baixo pra ver se num tem mais nada com esse texto do grupo 1,
daí a gente vota texto separado. Mais pra baixo, por favor, mais pra baixo, mais pra
baixo, por favor, um pouco, pronto pode voltar, aí. Agora acho que vai!
“- Bom ééé... só põe pouquinho pra cima esse isso. O original desse inciso1, o grupo 1
composto pelas atividades de comercio varejista, de modo geral terá como horário
normal de funcionamento de segunda a sábado na faixa das oito as vinte horas aos
domingos e feriados fechados, esse é o texto original. A Margareth propõem o
seguinte: o grupo 1 composto pelas atividades do comercio varejista de modo geral
será livre para fixar o horário normal de funcionamento vinte quatro horas de todos os
dias da semana desde que instalado em área comercial. Margareth, por favor!”
Margareth
“- É a primeira defesa ééé... como a lei ela deve viver bastante ela deve ter uma
sobrevida, então eu acredito que quanto mais restritiva, ela é menor é o tempo de vida
dela, entre outras coisas pra quem deve ter pesquisado, Curitiba como outras não esta
no código de posturas, os horários por categoria, diz que um outro decreto vai
estabelecer que é um mecanismo mais rápido de modificação do comportamento da
sociedade, quando eu ponho vinte quatro horas desse jeito é pra que vai ter um outro
artigo em que nós vamos colocar que vai ser o acordo entre sindicatos que estabelece
a faixa por área, não a lei municipal ééé... realmente engessando o comércio todos
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como se fosse no mesmo balaio, i essa é a idéia. Tá não qué dizer que o comercio vai
trabalhar vinte quatro horas.”
Angela Bento
“- Perfeito é alguém vai contra, por favor. Se pode se indenticar eu pedi a gente acabe
esquecendo.”
João Vicente Capobianco
“- João Vicente Capobianco, representando o Sindicato do Comercio Varejista de
Londrina. É o que nóis tamo tratando aqui é o horário de funcionamento do comercio,
táhh a questão de jornada de trabalho é outra coisa que não tem nada a ver com isso
néhhh, então o que gente defende aqui, é esse horário pré fixado das oito as vinte,
porque também os estabelecimentos precisam de tempo de manutenção, precisa de
tempo pra se organizar, precisa de tudo, então o texto original é o que nóis
defendemos, com relação à jornada de trabalho são questões outras que não tem
nada a ver aqui.”
Angela Bento
“- Certo! A plenária se sente esclarecida certo então nóis vamo votar esse, esse inciso.
Éhhh, quem vota pelo texto original que vai das oito as vinte? Por favor, levante os
seus crachás! Certo pode abaixar. Quem vota com o texto proposto pela Margareth,
com as vinte quatro horas? Éhhh permanece o texto original, então das oito as vinte, o
outro texto é eliminado. Ah desculpa de novo eu esqueci abstenções, por favor, ahah
bunitão! Tá certo tinha néhh! Certo vamo passar então pro resto do texto. Onde é que
esse texto se encaixa? Tá faltando um pedaço!”
Pessoa
“- Só uma questão de ordem, a terceira proposta não foi votada ta.”
Angela Bento
“- Que terceira proposta?”
Pessoa
“- que é da mesma proposta num é?”
Angela Bento
“- Onde tem outra proposta disso, por favor?”
Margareth
“- É que aquelas três que são iguais volta pras dezoito horas, a proposta original é
vinte, a ta.”
Angela Bento
“- É por isso que eu falei que nóis vamo votar na sequencia, a num se que eu tenha
passado por cima de alguma coisa. Volta, por favor!”
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Pessoa
“- Ta tudo certo continua.”
Angela Bento
“- Tá certo?”
Pessoa
“- Tá certo, nóis vamo votar agora as outras.”
Angela Bento
“- Bom ééé... vamos continuar então é eu num to vendo onde ele se encaixa. Bom, é
onde é que ta o texto original dele?”
Pessoa
“- Esse modificado é igual ao grupo 1.”
Pessoa
“- Pessoal vamo continuá aqui, por favor! É que o texto ele ta causando alguma
divergência aqui mais se não for isso mesmo os autores das propostas, por favor, se
manifestem pra gente pode votar. É quem vota de acordo com original das oito as
vinte, por favor, se manifestem. Sim agora eu vou abrir pra segunda.”
Pessoa
“- Mas gente só que é o seguinte as outras propostas... não primeira coisa, tem o texto
original que ta dentro da minuta, aí nóis temos a proposta da Margareth iii... a
proposta... mas aí teria que ser votado junto iii... a proposta que vem do Manoel, do
Célio, sim!”
“- Porque cada um faz por somatória se não fica diferente é porque ta dando uma
diferença muito grande, todo mundo qué manter a mesma mais senão, poderia dá
resultado totalmente... tem que votar junto. Quem vota pelo manter o texto original,
ergue os crachás, quem vota pela proposta da Margareth, ergue os crachás e que vota
pela proposta do Manuel, do Célio e daí faz a contagem eu sempre participei sempre
foi assim.”
Pessoa
“- A idéia era essa.”
Angela Bento
“- Por favor, Sônia se manifesta no microfone! O pessoal ta gravando.”
Sonia
“- Tô dizendo que esse parágrafo único que está colocado aí no meio da proposta do
inciso 1 ele tem que sair daí e iiii lá embaixo do parágrafo único, ta vendo! Porque
senão ele ta confundido como se o parágrafo único fosse uma proposta do Célio e tal
e num é. Parágrafo único é só do Marcelo, do Manoel Teodoro.”
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“- O parágrafo único sobe lá embaixo do parágrafo único, olha tem um parágrafo único
no caput do artigo 17º esse parágrafo único é lá, ele num é aí ele ta fora de lugar, ele
ta fora de lugar tem um parágrafo único antes do inciso 1 é lá que ele tem ir ,
entendeu! Isso vai lá embaixo do parágrafo único, só o parágrafo único. Tão num é
nem parágrafo único, inciso num tem parágrafo. Tem Margareth num sei. Um
advogado que vai dizer, num tem inciso num tem parágrafo! Ele ta mais um inciso.”
Pessoa
“- Isso a gente ajeita depois.”
Cícero
“- Só uma proposta de encaminhamento aqui Cícero. É a gente já voto a questão da
Margareth conflitando com a proposta original, venceu a proposta original. A gente
pode fazer o seguinte, agora a gente vai conflita a proposta original com a modificativa
entendeu aí a gente pode ta lendo a proposta iii... aí depois abri pra uma prova pelo
contrario, favorável aí depois a gente vota e acabou.”
Angela Bento
“- Era o que a gente tava tentando faze mais realmente tava o texto meio ééé...”
Carlos Levy
“- Só mais uma coisa, questão de ordem.”
Pessoa
“- Eu volto a falar que não é o correto de fazer a votação assim tem que fazer o
parágrafo, lê todas as propostas e votar por contagem de votos pelos crachás.”
Angela Bento
“- Não necessariamente, cada sistema é um sistema, já votamos a dela, ta votada.”
Pessoa
“- Porque se vai eliminando, pode dá diferença de votos.”
Pessoa
“- Gente vamo seguir pelo amor de DEUS!”
Angela Bento
“- Nós vamo votar uma por uma num tem...”
Carlos Levy
“- O Angela só uma questão, o parágrafo único na verdade é parágrafo 8º o nono lá
porque tem vários parágrafos esse artigo iii... então esse parágrafo único ele tem que
ser adicionado lá em baixo. Parágrafo oitavo ou nono.”
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Angela Bento
“- Onde é que ele vai Carlinho?”
Carlos Levy
“- Vai lá em baixo como parágrafo nono.”
Obs: vozes muito baixinhas ao fundo pedem pra arrumar depois
Angela Bento
“- Não! Tem que arrumar agora porque senão ele fica em local que a gente não
consegue lê, entende e votar, esse que é ooooo se ele é lá no fim coloca ele no fim já,
antes duuuuuinciso dois exatamente, isso, aí. Exato agora volta lá pra cima, vamo
volta nesse negocio.”
Carlos Levy
“- A própria redação original tá errada.”
Angela Bento
“- Bom esse parágrafo único aí ééé...”
Carlos Levy
“- Tem que tirar o original tamém botá lá pra baixo até o em preto.”
Angela Bento
“- Tira esse... até o em preto, por favor, marca o preto tamém e joga ele lá pro fim
desse inciso porque senão isso daí ta dando um rolo lascado.”
Carlos Levy
“- Pro fim do artigo não do inciso viu!”
Angela Bento
“- Isso!”
Pessoa
“- O parágrafo único que esta escrito em preto ele esta dentro da proposta original ele
é do artigo dezessete, ele num é do final!”
Angela Bento
“- Não! Ele é do dezessete só que no fim do inciso não do começo.”
Pessoa
- Não ele está abaixo do artigo dezessete!
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Pessoa
“- Gente vamo segui depois a gente lê e vê onde é que a gente coloca ele. Nóis nem
lemos pra sabe o que ta escrito lá. Vamo votar essa parte que a gente sabe o que
sabe fazer, depois lemos todos os parágrafos únicos. Pelo amor de DEUS!”
Angela Bento
“- Vamo lá! Artigo dezessete, bom vamo tentar votar esse inciso 1 com as propostas
que estão aí. Tinha mais um ééé... desse grupo 1 que falava das nove horas, onde é
que ele foi parar? Ahhh ta aqui em baixo.”
“- Bom vamo tentar votar esse inciso 1 do grupo 1é o texto original composto pelas, o
grupo 1 composto pelas atividades de comercio varejista de modo geral terá como
horário normal de funcionamento de segunda a sábado na faixa das oito as vinte horas
aos domingos e feriados fechado, a proposta é que ta sendo trazida pelo Manoel
Teodoro da Silva, pelo Célio Vitta, pelo Cícero Cipriano, pelo Moacir Paula Rocha é a
seguinte: grupo 1, composto pelas atividades de comercio varejista de modo geral terá
como horário normal de funcionamento, segunda a sexta das oito as dezoito horas aos
sábados das nove as treze horas aos domingos, fechados nos feriados municipal,
estadual e federal fechado. Éhhh... dos proponentes quem qué defender? Manoel, o
Célio, o Cícero ou Moacir?”
Maboel Teodoro
“- Manoel Teodoro representante do Sindicato dos Empregados do Comercio de
Londrina.”
Angela Bento
“- Um Minuto.”
Manoel Teodoro
“- Um minuto! Senhores delgados companheiros, ocorre o seguinte nóis sabemos
perfeitamente que isso daí trata de código de postura e jornada de trabalho não é
tratada no Código de Postura, nóis sabemos disso muito bem, jornada de trabalho é
tratado em convenção coletiva.”
“- Só que cada cidade tem sua peculariedade, tem sua característica tão tem algumas
pessoas aqui que eu já ouvi fazendo alguns comparativos, que na verdade só a parte
que lhes interessa então o que acontece da forma que esta, se aprovado da forma que
esta vai ser um grande prejuízo para os empregados, por quê?”
“- Porque a tendência de grande parte num to dizendo de todos, mas grande parte
daqueles estabelecimentos vão tentar querer funcionar naquele horário sem respeito à
legalidade nenhuma, então fica muito difícil pra trabalhar, não funciona. Na pratica não
funciona eu agradeço a atenção de todos, brigado.”
Angela Bento
“- Certo, que é que vai defender? Margareth levantou primeiro então.”
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Margareth
“- É eu quero fazer a defesa contraria primeiro ééééé eu acho que nóis não tamo
discutindo legalidade eu acho que tudo tem que pensar que todas as leis vão ser
seguidas então eu acredito que se nois fomos discutir qual estabelecimento vai estar
legal, ilegal nóis não vamo pra frente.”
“- Segundo ponto, como advogada eu penso que essa lei deve ser atual ela deve ser
ampla e daqui três anos a situação, a necessidade de Londrina pode ser diferente,
lógico que nóis podemos fazer a modificação da lei, mais se você tivesse uma lei mais
ampla, como tem e mais moderna em outras cidades, nóis tamo pensando londrina
moderna ta, em que essas discussões não são numa lei engessada, nóis tariamos
avançando.”
Angela Bento
“- Certo beleza, a plenária se sente esclarecida com relação a esse tema?”
Pessoa
“- Não!”
Angela Bento
“- Quem falou não Cícero. Qual é a duvida?”
Cícero
“- Cícero a duvida também é assim o parágrafo único entra logo em seguida aí ta.
Porque eu tenho aqui a cópia do que foi proposto aí. Eu acho que muitas vezes o
código de posturas foi modificado no apagar das luzes principalmente com relação aos
supermercados eu acho que como a advogada disse que a lei pode ser alterada e tal,
pensar numa Londrina daqui dez anos, mais a Londrina atual hoje da forma que esta
proposta na faixa ééé... esta dando uma característica que o comercio abrirá até as
vinte horas, o que ta na lei acho que o pessoal, quando fala questão do patrão ele ta
pouco ligando se o funcionário vai ter a questão da faculdade, se vai ter que estudar
se num vai ter que estudar. Ele fala até as vinte horas e acabou! E depois num tem
nenhuma retaguarda com relação ao funcionário.”
Margareth
“- Uma questão de ordem éhhh, uma defesa iii... só, uma só gente.”
Angela Bento
“- Sim ta certo! É eu pediria que respeitassem. Eu posso abri pra esclarecimento
gente, por favor! Defesa é uma defesa iii... a outra contra só porque se não a gente
num... néhhh. Por favor, vamo tentá. Bom então a plenária, por favor, eu gostaria que
o pessoal que ta mexendo no computador num ficasse chacoalhando muito esse troço,
porque as pessoas têm que ter o texto aí, eu sei que o seis tão tentando arrumá, mais
senão a gente perde de foco o que ta sendo votado.”
“- Então é a plenária se sente esclarecida, esclarecida certo! Então em regime de
votação aqueles que votam com a proposta original néhhh que fala das oito as vinte,
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por favor, se manifestem! Certo! Aqueles que votam com a proposta que foi sugerida
que fala do horário das oito as dezoito, por favor, se manifestem! As abstenções, por
favor. Quem se abstém? Certo então continua o horário das oito as vinte mantido no
texto. Certo JESUS.”
Pessoa
“- Questão de ordem. Eu queria me reportar aqui ao texto que eu tenho na mão aqui
ééé... e se algum advogado que tive aí que me corriga porque ele diz aqui o seguinte:
artigo 17º depois tem um parágrafo único aí depois tem um, dois, três, quatro até oito
incisos e nove, nonos incisos, depois tem parágrafo primeiro, segundo, terceiro é eu
queria saber qual é a ordem correta, eu entendo que é primeiro o artigo, depois os
incisos e depois os parágrafos, um, dois três e etc., primeiro, segundo ta, ou seja.”
Pessoa
“- Tá isso agente arruma depois!”
Claudia
“- Eu vou esclarece! Inclusive enquanto voceis estavam discutindo sobre a questão da
ultima votação é eu estive ali na cabine e eu pedi pra arrumar parágrafo único, ele viro
parágrafo nono, esse parágrafo que consta aí é uma proposta nova inclusive algumas
coisas aí tão como parágrafo não é parágrafo a gente vai mudá depois mais o que
interessa mesmo é que esse parágrafo único que foi trazido agora é uma proposta
nova ta o que tava anteriormente como parágrafo único verifiquei constatei o erro já fui
lá e já foi consertado, já virou parágrafo nono.”
Pessoa
“- Ok ta certo Angela eu sugeria então que ao invés de votarmos o parágrafo a gente
vá pro inciso 2 que fala do grupo 2, por uma questão de ordem de votação.”
Angela Bento
“- Certo então Claudia é isso? Esse parágrafo então foi pro fim, então nóis podemos
passar pro grupo 2?”
Claudia
“-Não! Num dá pra passa pro grupo 2 porque a proposta ali ela traz um, ali óh, nos
primeiros sábados após o quarto dia útil dos seguintes meses, então isso daí é uma
proposta nova que a gente vai ter que leva a votação também. É uma inclusão.”
Angela Bento
“- Tá éh todas.”
Carlos Levy
“- O Angela essas propostas se referem ao grupo 1.”
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Angela Bento
“- Ao grupo 1 exatamente é isso que eu tô vendo se elas tem muita diferença.”
Pessoa
“- Elas caem por terra Angela diante da aprovação do inciso primeiro que já fala que é
das oito as vinte de segunda a sábado, esse parágrafo único que foi inserido aí é fala
na limitação do sábado que contraria o censo do inciso 1 então poderia ser eliminado
já.”
Claudia
“- O Angela ééé... ta certo! O colega ta certo!”
Angela Bento
“- A plenária ta entendendo o que ta acontecendo? Se sente esclarecida? Podemos
eliminar essas três sugestões então, por favor, eliminem esses parágrafos únicos
porque a plenária entende que eles já não fazem mais sentido.”
“- Vamos pro item 2, grupo dois num tem modificação. Item 3 grupo 3 o item original
diz o seguinte: o grupo 3 composto pela atividade do comercio varejista de alimentos e
gêneros de primeira necessidade para atendimento local, localizados na área central e
periférica todos os dias na faixa das sete as vinte duas horas ééé... esse daqui tem só
essa proposta modificativa, esse grupo três?”
Margareth
“- Não tem uma minha.”
Angela Bento
“- Sistematização pode anda mais pra baixo mais um pouquinho pra ver se tem mais
alguma desse item três, pra num fica... aqui.”
Pessoa
“- São quatro propostas idênticas de modificação e mais da doutora Margareth.”
Angela Bento
“- Por favor, esse item que fala das vinte quatro horas passa lá cima tamém junto com
aquele. Isso abaixo pode ser. Tem mais alguma desse grupo 3? Aqui duuu Manoel.
Esse aqui é igual tamém? É vai mais pra baixo um pouquinho são quatro propostas,
não, não, não gente calma devagar que uuuu seis me derruba desse jeito.”
“- Num são só quatro tem mais néhh! É isso que eu to tentanto vê, olha, por favor,
essa proposta da Paula Rocha e do Célio Vitta são iguais? Péra um pouquinho só
vamo vê se tem alguma coisa. Das nove as dezenove, domingo fechado, feriados...
fechados, então deixa só o nome da pessoa junto isso vamo pra de cima vê se tem,
nove dezenove fechado, domingo fechado essa é tamém igual.”
Pessoa
“- É igual!”
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Angela Bento
“- Tão deixa só o nome das pessoas, vamo pra cima, vê a outra, tamém é a mesma
coisa néhhh, aí óhh! Já economiza saliva, aí também hãhãhã, mais pra cima, aqui já é
diferente, pronto! Pará aí fala no microfone, por favor!”
Cícero Cipriano
“- Cícero Cipriano ele num pode faze duas propostas pro mesmo grupo diferentes,
néhhh!”
Angela Bento
“- Pro mesmo grupo.”
Pessoa
“- Por quê? No regimento ta escrito que é proibido!”
Angela Bento
“- No regimento num diz que é proibido.”
Pessoa
“- No regimento num fala nada.”
Angela Bento
“- Exatamente.”
Pessoa
“- A gente num discutiu que a Margareth colocou duas propostas que ela podia ter feito
separado, de repente é o caso.”
Angela Bento
“- Certo a Mara ta alertando que essa proposta do Cícero das sete as vinte duas ta
igual à proposta original, então já poderia eliminá-la também, tem alguma coisa.”
- A plenária tem alguma coisa contra? Cícero? Certo opa certo! Vamo lá então! Então
bom então vamo lá! Eu vou lê de novo a 3. O grupo 3 composto pela atividades do
comercio varejista de alimentos e gêneros de primeira necessidade para atendimento
local, localizados na área central e periférica todos os dias na faixa das sete as vinte
duas horas.”
“- A proposta da Margareth, para o grupo 3, composto pelas atividades do comercio
varejista de alimentos de gênero de primeira necessidade para atendimento local,
localizados na área central e periférica, será livre para fixar o horário normal de
funcionamento, vinte e quatro horas de todos os dias da semana.”
“- Péra só um pouquinho, vamo lê já a outra e daí a gente já faz todas as defesas e
contrários, apesar que eu acho que vai ficar meio conturbado, bom vamo lá! Éhhhh a
proposta para o grupo 3 duuu Manoel, Cícero de Célio e do Moacir , grupo 3,
composta pelas atividades do comercio varejista de alimentos e gêneros de primeira
necessidade para atendimento local localizados na área central e periféricos de
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segunda a sábado das nove horas as dezenove horas, domingo fechado, feriados
municipal, estadual ou federal fechado. É Margareth a sua defesa, por favor!”
Margareth
“- Acredito que no comercio de alimentos, nós tamos incluindo as padarias é bem legal
néhh, padaria num pode abri bem cedo pra você pode tomá o café da manhã ou num
pode comprar nada a noite, como nós tamo falando em alimentos e gêneros de
primeira necessidade, também acho que inclui as farmácias nisso daí, acho que a
necessidade é que, não que todos, mas que pelo menos alguns possam abri mais
cedo ou ficar até mais tarde, lógico que a minha proposta sempre é uma faixa que
cada um escolhe dependendo do seu publico, qual o horário que é mais interessante.”
Angela Bento
“- Certo!”
Pessoa
“- Farmácia é outro grupo.”
Margareth
“- Mais padaria entre nesse num entra!”
Angela Bento
“- Vamo então, na outra proposta do Manuel, do Cícero do Célio do Moacir, qual dos
quatro vai defender?”
Manoel Teodoro
“- A nossa defesa vai na mesma linha porque num é questão de ter isso ou não ter
isso, acontece que o empregado hoje inclusive você pode observar , nos países mais
moderno do mundo existe uma diferença nessa questão de horário, as pessoas
precisam tamém descansar , num é questão que nós...”
“- O que foi doutora, a senhora, num tô entendendo. Eu sei mais acontece o seguinte,
num é assim, é que a senhora conhece um lado a senhora num conhece o outro esse
que é o problema.”
Pessoa
“- Pode continuar seu Manoel, por favor!”
Manoel Teodoro
“- Pois é! Padaria e farmácia eu entendo que tem outro horário, aqui tem que tomá o
cuidado, nós num tamo contra aqui a questão de padaria e farmácia porque nosso
entendimento é outro horário isso aqui é pra num haver, tanto é que já tem essa
previsão, aqui é pra num ter conflito com supermercado, porque é uma coisa que
inclusive os senhores deve ver, os amigos aí, os delgado fala que comercio varejista
de alimentos e gêneros de primeira necessidade é uma questão que nóis temo que
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ver, mercado hoje gênero de primeira necessidade mais viro uma loja de
departamento, ok!”
Pessoa
“- Eu só tenho um pedido de esclarecimento até pro seu Manoel ali é com relação o
sindicato ele tem alguma restrição de flexibilidade de horário do comercio em termos
assim o sindicato quando um comerciário ele quer abri até outra, vão supor assim qué
abri num sábado num sábado a mais ele num tem como negocia isso com o
funcionário.”
Angela Bento
“- Por favor, seu Manoel.”
Manoel Teodoro
“- Nóis temos uma flexibilização sim! Nóis temo a possibilidade, nóis negociamos
individualmente empresa por empresa porque negociando individualmente vai cai
naquilo que a doutora disse aqui, vai atender a necessidade individual de cada um,
mais você vai ter condição de negociar uma condição melhor porque se negociar
diferente do coletivo vai se sempre por baixo.”
Angela Bento
“- Certo é...”
Margareth
“- Posso pedir um esclarecimento então pra ele que é então do sindicato. Voces
podem passar sobre a lei? Porque a lei restringe, mesmo voceis querendo voceis num
vão poder negociar, ou voceis negociam mesmo acima da lei?”
Manoel Teodoro
“- Éééé... a constituição federal doutora ela é clara e eu hoje ta sendo respeitado as
negociações, se a convenção negociar , está negociado em convenção inclusive aqui
em Londrina, o prefeito tem atendido, nóis temo varias empresas num citar aqui que
nóis temo negociação individualizada.”
Angela Bento
“- Eu acho quiii essa discussão a gente vai levar pra um outro âmbito por que senão
aqui a gente num vai chegar a conclusão nenhuma.”
Manoel Teodoro
“- É que houve a provocação só isso.”
Angela Bento
“- É questão de esclarecimento, por favor!”
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Pessoa
“- Volto a esclarecer por plenário que a gente ta discutindo aqui o horário de
funcionamento, jornada de trabalho se for trabalhar vinte e quatro horas por dia eu vou
trabalhar com três turnos de trabalho.”
Pessoa
“- Num existe funcionamento sem empregado.”
Pessoa
“- Mais isso num ta discutindo só a faixa? Num são faixas? Ali vai ta livre pra colocar o
horário que o comerciante for determinar, ta pra outro foco.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender o original? O texto original.”
Pessoa
“- Quero esclarecimento!”
Angela Bento
“- Por favor!”
Pessoa
“- Já pediram esclarecimento pro presidente do sindicato eu quero pedi esclarecimento
pra quem fiscaliza. Se for aprovada a proposta dele de dezenove como é que fica a
fiscalização do município se numa convenção coletiva desaprovarem na empresa
deles é vinte horas, por exemplo, o fiscal do município ele vai criar alguma problema
com aquela empresa por a lei estabeleceu dezenove horas, é isso que eu queria
saber?”
Angela Bento
“- Com certeza se lei fala dezenove horas ele num vai pode funcionar as vinte néhh se
tiver alguém que trabalha nessa área, então num existe ele vai ter que negociar o que
a lei municipal permite só isso.”
Pessoa
“- Eu gostaria de um esclarecimento do Teodoro que é um brilhante representante do
sindicato dos empregados, existem atividade que tem um horário mais elastecido
como é o caso de farmácias e a principal defesa dele aqui, o ponto da defesa que ele
mais ataca é que se nóis flexibilizarmos, maiores irregularidades aconteceram ou seja,
quanto mais amplo o horário, mais irregularidade acontecerá, gostaria de saber de
algum dos diretores do sindicato dos empregados se eles tem informações, dados
estatísticos se as empresas, as atividades que trabalham num horário maior ééé...
violam mais leis que as atividades do comercio em geral, como caso de farmácia.”
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Angela Bento
“- Se tem Manoel essa informação, por favor!”
Manoel Teodoro
“- Alô! Doutor Edi, muito obrigado pela oportunidade, realmente nóis temo
conhecimento sim! Quanto maior a elasticidade, maior o numero de problema, é muito
problema, quem acompanha o dia-a-dia convido qualquer um dos senhores pra
acompanhar o dia-a-dia no sindicato o problema é maior, quanto maior a flexibilização
mais problemas pra nóis iiii lógico é pro trabalhador. Tem sim!”
Angela Bento
“- Certo eu acho que, a plenária se sente esclarecida com relação a esse tema?”
Pessoa
“- Mi permita, desculpa, desculpa, a questão é se há dados estatísticos mesmo é um
órgão que é capaz de tornar estatísticas essas informações, eu gostaria de saber se
elas existem, se dados estatísticos nesse sentido existem.”
Angela Bento
“- É o pelo que eu entendi que o Manoel falou, ele diz que tem conhecimento mais ele
num... é isso Manoel? Ele num ta se sentido esclarecido com a sua fala!”
Manoel Teodoro
“- Ele num ta se sentido, mais nóis podemo mostrar por exemplo, nóis temos os
pedidos de fiscalizações nas empresas, questão da jornada de trabalho, nóis temos
pedido de fiscalização é um dado estatístico nóis num temo lógico uma coisa...”
Angela Bento
“- Se tem isso sistematizado pra fala pra gente agora aqui? É isso que ele ta
perguntando.”
Manoel Teodoro
“- Não aqui não!”
Angela Bento
“- Não néhh!”
Manoel Teodoro
“- Num tem como.”
Angela Bento
“- Então ele num tem esse dado é isso. Fala Luiz Carlos!”
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Luiz Carlos
“- Gostaria só de um esclarecimento, gostaria que alguém da prefeitura, fiscalização
talvez me esclarecesse se, por exemplo, a panificadora ela ta dentro do grupo 3 ou do
grupo 4? Se a farmácia ta no 3 ou no 5? Iiii... por aí a fora. Seria acho interessante
esclarece pra plenária alguns estabelecimentos chaves em quais grupos eles estão
classificados?”
Angela Bento
“- Tem alguém aqui da prefeitura que pode dá essa informação?”
Pessoa
“- Nicolsen, por favor!”
Angela Bento
“- Nicolsen, por favor!”
Nicolsen
“- A lei já traz, é claro que a lei num é exaustiva, nós temos aqui o grupo ééé... dos
supermercados das farmácias e esse grupo no caso das padarias seria esse grupo de
gênero de primeira necessidade mais a maioria das atividades é aquelas atividades
que tem um horário diferenciado, elas estão contempladas aqui, então foi citado à
questão da farmácia, farmácia pode funcionar vinte e quatro horas todos os dias.”
Angela Bento
“- O que ele ta perguntando em que grupo elas estão? Se isso ta na lei, em que local?”
Nicolsen
“- Tá na proposta aqui!”
Angela Bento
“- Tá em qual artigo?”
Nicolsen
“- Artigoooooooo, grupo 5 néhhh!”
Angela Bento
“- É isso Luis Carlos?”
Luiz Carlos
“- Ok no cinco tá expresso a palavra farmácias, eu gostaria que no grupo 3 me
esclarecesse com relação ao que a Margareth coloco, por exemplo padaria e a
panificadora em qual grupo ela ta?”
Nicolsen
“- Ela se enquadra nesse grupo.”
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Luiz Carlos
“- Ni qual no três, três”
Nicolsen
“- Grupo três!”
Luiz Carlos
“- No três ou quatro? Ela é similar a bares e restaurantes...”
Nicolsen
“- Grupo três gêneros de primeira necessidade.”
Luiz Carlos
“- Grupo três.”
Pessoa
“- Angela!”
Luiz Carlos
“- Eu gostaria então, num sei se posso fazer um aditivo aqui iii... pedi pra plenária que
votasse a inclusão especifica da palavra padaria e panificadora dentro desse grupo pra
num ter duvidas só isso.”
Angela Bento
“- Fala Carlinhos!”
Carlos Levy
“- Eu queria faze uma defesa da proposta original ééé aí só que novas inclusões aí fica
meio complicado, mais eu queria até como cidadão não como secretario do meio
ambiente faze uma defesa da proposta original.”
Angela Bento
“- Fala.”
Carlos Levy
“- Bom o que nós tamo discutindo aqui seja a proposta 1,2,3 é questão de gêneros de
primeira necessidade néh num ta farmácia mais tem aí padaria, setores alimentícios e
tudo mais eéé... eu só peço o cuidado néhhh respeitando muito o trabalho do pessoal
do sindicato ééé... mais o cuidado seja limitado ate sete horas o funcionamento de
algumas atividades como mercado e padaria é eu mesmo jamais vou poder ir no
mercado ou numa padaria pra comprar alguma coisa eu num consigo chegar até
esses locais até as sete horas da noite. Só ééé... pedindo desculpa néhhh mais eu
acredito que ta muito radical porque depois nóis num podemos flexibilizar a lei seja por
acordo sindical seja por qualquer outra coisa.”
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Manoel Teodoro
“- Posso faze um esclarecimento!”
Angela Bento
“- Acho que já num dá mais néhhh, a gente já tinha...”
Manoel Teodoro
“- Sabe o que acontece é que o mercado num está contemplado nesse, o mercado
está na frente.”
Angela Bento
“- É gente olha vamo organizar o negocia aqui porque senão a gente num vai... vamo
faze o seguinte ééé a gente tem três proposta aqui se a gente for fica se degladiando
aqui num vamo chegar a conclusão nenhuma ééé nóis temos três propostas, Luiz
Carlos acho que pra gente inclui isso aqui agora... num.”
Luiz Carlos
“- Ok tudo bem ta retirado.”
Angela Bento
“- A num se que a plenária faça muita questão. Então o seguinte, vamo ééé eu tenho
até medo de perguntar se a plenária se sente esclarecida porque kakakakakaka... pra
pode por em regime de votação porque néhh. A plenária se sente esclarecida?”
Pessoa
“- Só uma só pra titulo de informação a grande maioria das padarias abrem as seis e
meia táhh.”
Angela Bento
“- Certo! A plenária se sente esclarecida, então em sistema de votação, em regime de
votação ééé quem ééé... vota para o grupo três, faixa de horário de sete as vinte e
duas queira, que é a proposta original por favor levante seus crachás. A proposta
original nóis tamo votando. Certo! É quem é a favor para o grupo três do horário de
funcionamento, com vinte e quatro horas, ou seja, aberta vinte e quatro horas, por
favor, se manifeste. Acho que nóis vamo te que contar. Quem é a favor da proposta
para o grupo três do horário das nove às dezenove horas, por favor, se manifeste, é
nos tamo com uma duvida no do sete as vinte e duas e da vinte e quatro horas, então
nóis vamo por em votação de novo e vamo te que contar, por favor, eu gostaria da
ajuda pra contagem. Então em regime de votação de novo grupo três, horário das sete
as vinte e duas horas, por favor, se manifestem. Tá certo! Votando então agora para o
grupo 3 do horário de funcionamento com vinte e quatro horas. Bom a proposta que foi
aclamada foi a de vinte e quatro horas, tá.”
Pessoa
“- Angela!”
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Angela Bento
“- Pois não?”
Pessoa
“- Só uma questão aí.”
Angela Bento
“- Ahh eu esqueci das abstenções por favor. Alguém se abstém dessa votação? Não!”
Pessoa
“- Só uma indicação pra sistematização depois, é a impressão que eu tenho é que
nesse momento com essa alteração o grupo três e o grupo quatro eles ficaram
exatamente iguais em termos de horário, ou seja, podia unificar como um grupo só iii
colocar todas as atividades.”
Angela Bento
“- Eu num sei ééé... que, eu num sei qual é a natureza de cada grupo desses néhhh. O
pessoal da mesa o Carlos até é funcionário da fazenda é por uma questão da
manipulação dessa lei no dia-a-dia ele acha que é melhor que fiquem os dados porque
são atividades diferentes, mesmo tendo o mesmo horário pode se que algum momento
isso tenha algum problema, certo! Então nóis vamo passa pra... isso sete as vinte e
duas sai, fica as vinte e quatro horas.”
Pessoa
“- O horário do almoço vai ser respeitado?”
Angela Bento
“- A gente estamos no horário ainda. Pode retirar esse texto das nove as dezenove,
por favor!!! Pra gente dá seqüência no trabalho. Certo! Calma agora! É agora nóis
vamos passar pro grupo quatro. Bom que qui ta acontecendo aqui. Eu queria lembrar o
pessoal da sistematização que nóis tamos quase terminando um ¼ do processo e
ainda estamos no artigo 17º, então se... exatamente o que dé pra fazer depois porque
senão a gente perde muito tempo da plenária reunida, por favor, vamos pro item
quatro do grupo quatro.”
“- Grupo quatro, bom é eu vou lê então a proposta original que veio no texto ta grupo
quatro ou grupo seis num era o quatro que nóis tínhamos que ver, a não o quatro num
tem, tá, perfeito. Grupo seis composto pelos reparadores de veículos em geral
serralheria, marcenarias, serviços de metalurgia e indústrias que por suas
características são consideradas atividades cômodas e ruidosas localizadas em zonas
comerciais e residenciais de segunda a sábado na faixa das oito as dezoito e aos
domingos e feriados fechados, proposta do Cícero. Essas propostas são todas
iguais?”
Pessoa
“- Todas iguais!”
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Angela Bento
“- Então, por favor, coloca o nome do Cícero junto com o da outra pessoa porque
senão isso dá rolo. Voltando lá, essa outra proposta é do mesmo item? Por favor, sobe
um pouquinho pra gente vê essa outra proposta. É igual das oito as dezoito, sobe um
pouquinho, por favor! Das oito as dezoito, vixe Maria ta brabo! Me parece, por favor,
me ajudem! Que é igual os sábados por favor vê em baixo ahhhh ta o sábado é
diferente. Certo! Então nóis vamo lê a primeira proposta modificativa desse item seis,
diz o seguinte o grupo 6 é composto pelos reparadores de veículos em geral
cumprindo o seguinte horário de funcionamento salvo serralherias, marcenarias,
serviços de metalurgias ruidosas localizadas em zonas comerciais e residenciais,
segunda a sexta das oito as dezoito, sábados das oito as doze, domingos fechado,
feriado municipal, estadual ou federal fechado, essa é uma proposta do Célio e do
Cícero.”
“- Vamo pra outra proposta em baixo, por favor! É também pro grupo seis a proposta
das atividades é a mesma coisa ele muda no horário de sábado, de segunda a sexta é
o mesmo horário das oito as dezoito e no sábado ele propõem também das oito as
dezoito, domingo fechado. Tá igual à proposta original! Por favor, vai na proposta
original, segunda a sábado das oito as dezoito certo, ééé então essa ultima ele só
destacou o sábado então essa por favor essa proposta do Moacir então é igual. A
plenária tem alguma opinião diferente disso que essa proposta é igual? Não néhh, por
favor!”
Pessoa
“- Salvo um engano da minha parte o texto original não tem a palavra salvo se a
proposta é salvo esse seguimentos barulhentos o que seria então barulhento ou não?”
Angela Bento
“- Num entedi! Vai na proposta original por favor! Composto por... que por suas
características são consideradas atividades incomodas e ruidosas, alguém pode
esclarecer isso por favor!”
Manoel Teodoro
“- Eu posso esclarecer! Ocorre o seguinte na proposta original realmente num tem a
palavra salvo porque ma modificativa nóis colocamo porque nóis num representamo
esse seguimento, nóis representamos só os veículos, então por isso que nóis
colocamo salvo. Da nossa parte como a modificativa é nossa é por isso que nóis
colocamo salvo.”
Pessoa
“- Nicolsen se poderia dar uma questão mais técnica pra nóis com relação ao ruídos e
alguma coisa do tipo, por favor!”
Nicolsen
“- Qual que é a duvida?”
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Pessoa
“- A duvida é o seguinte na proposta original, o texto original num tem salvo e nas
propostas salvo e a pergunta é? Quando, se é salvo quais seriam as atividades
ruidosas salva aos textos, se você olha o texto ta escrito salvo, por favor!”
Angela Bento
“- Grupo seis.”
Nicolsen
“- O texto ta dizendo que essas características, essas atividades tem características de
serem incômodas e ruidosas, então ta justificando a questão do horário, agora o salvo
num vejo necessidade, salvo.”
Carlos Levy
“- Queria um esclarecimento aqui!”
Pessoa
“- Entendo a palavra salvo que ele ta protegendo muito a categoria que ele defende.”
Carlos Levy
“- Eu queria faze um esclarecimento aqui! Esse salvo ele ta retirando essa atividades
todas as restrições aí, então nóis tamo na verdade permitindo que serralherias,
marcenarias exerçam atividades que elas funcionem a qualquer horário a restrição é
pra todos num podemos faze o salvo aí.”
Nicolsen
“- Gente num tem condições de ficar com o salvo aí! Num tem jeito!”
Carlos Levy
“- O salvo aí ele estraga o artigo.”
Angela Bento
“- Certo perfeito.”
Pessoa
“- Vamo ir pra votação então!”
Angela Bento
“- Bom vamo a plenária se sente esclarecida com relação a esse item do grupo seis?”
Pessoa
“- Sim!”
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Angela Bento
“- Sim! Então vamos lá as pessoas que votam a favor do texto original onde o grupo 6
funciona das oito as dezoito, por favor se manifestem? Certo! As pessoas que votam
que para o grupo seis o horário de funcionamento seja das oito as dezoito durante a
semana de segunda a sexta e das oito as doze aos sábados e fechada no domingo e
feriados, por favor, se manifestem? Certo! Mais pra baixo, por favor. É as pessoas que
votam que para o grupo 6 o horário de funcionamento durante semana seja das oito as
dezoito, no sábado das oito as dezoito... essa aqui era a mesma coisa o único
problema era o salvo néh! Essa pode eliminar.”
Pessoa
“- Essa pode eliminar Angela.”
Angela Bento
“- Então ta! Então nóis voltamos lá pras duas seguintes e pela votação continua o texto
original. A modificação num foi... num emplacou. Certo! Vamo pra próxima
modificação, por favor! grupo sete. Vai mais pra baixo pra gente vê se num tem mais
nada igual. Humm...! Vamo vê os horários se são os mesmos. Mais pra cima um
pouco, pra gente checar a questão se os horários das propostas num são as mesmas
pro grupo sete. A primeira e a segunda são iguais.”
“- Modificação, a do Manoel Teodoro e a do Cícero são iguais. Por favor, tira o texto
que ta em cima do nome do Cícero, só mantém o nome dele. Vamo pra outra de baixo.
Não o grupo sete dos integrantes. Entendi o gozado que todas as modificações... e,
tem uma diferença na oitava letra, letra aaa... oito, oito, não é igual... que coisa!”
“- É vamo então ééé lê a proposta, que na realidade todas as propostas que tinham
esse grupo eram iguais, então as propostas feita pelo Manoel Teodoro, pelo Cícero,
pelo Célio Vitta, pelo Moacir Paula Rocha é a seguinte: Para o grupo sete composto
por atividades localizadas em zonas e silos industriais, salvo as atividades integrantes
do grupo 1,3, 6 no tocante a reparadores de veículos, 8 letra (A) com o seguinte
horário de funcionamento: segunda a sexta das oito as dezoito, sábado das oito as
doze, domingo fechado, feriados municipais, estadual, federal, fechado. É quem dos
propositores vai defender isso, Manoel ou Cícero ou Célio ou Moacir?”
Moacir
“- É meu nome é Moacir.”
Angela Bento
“- Tá desligado!”
Moacir
“- Eu me chamo Moacir, a proposta nossa aí ta a palavra salvo, pode retirar aí.”
Angela Bento
“- Pega o outro microfone, por favor.”
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Moacir
“- Eu me chamo Moacir, a proposta consta aí nossa com a palavra salvo, pode retirá-la
e ficar igual à anterior. Que nóis estamos aí defendendo os empregados que são da
nossa categoria como não há condições então tira a palavra salvo e fica igual à
anterior.”
Angela Bento
“- Bom se tira a palavra salvo, então fica a proposta original porque daí num perde o
sentido é isso! Então se ta retirando proposta. Cícero é isso tamém?”
Moacir
“- Exatamente não péra lá! Só um minutinho, ah! Sábado das oito as doze, continua.”
Cícero
“- Ta retirando a palavra salvo só que ta mantendo a questão só tira a palavra salvo e
mantém a questão do horário no sábado.”
Moacir
“- Exatamente.”
Angela Bento
“- Mais daí tem que tira salvo as atividades integrantes do grupo 1,3,6 no tocante aos
reparos.”
Cícero
“- Só altera na proposta original a questão sábado.”
Moacir
“- Exatamente.”
Angela Bento
“- Não! Com o seguinte horário não.”
Carlos Levy
“- A proposta Angela é só mudar o horário do sábado.”
Angela Bento
“- Eu sei eu só to tentando ajudar o pessoal lá de dentro com o texto.”
Carlos Levy
“- Poderia tira tudo o resto.”
Angela Bento
“- Isso não até aí isso! Então ela vai ficar o grupo sete composto por atividades
localizadas em zonas e silos industriais com o seguinte horário de funcionamento,
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segunda a sexta feira das oito as dezoito aos sábados das oito as doze, domingo
fechado, feriados municipal, estadual, federal fechado é isso!”
Moacir
“- Exatamente!”
Angela Bento
“- Certo então a plenária se sente esclarecida, por favor, Margareth a Margareth vai
fazer a defesa.”
Margareth
“- Eu quero faze pra que o nosso parque industrial seja aberto vinte quatro horas pra
que a gente possa ter indústrias montadoras de veículos, varias indústrias porque vão
dá emprego uma cidade que não vai ter um parque industrial competitivo, não vai ter
emprego e vai ser realmente uma miséria eu acho que parque industrial tem que ser
vinte quatro horas como?”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida certo! Então em regime de votação para o grupo
sete as pessoas que votam para as vinte quatro horas todos os dias por favor se
manifestem, levantem os crachás certo! É para o grupo sete as pessoas é que votam
com o horário de segunda a sexta das oito as dezoito e aos sábados das oito as doze
por favor se manifestem? Certo! Então continua a proposta original, valendo.”
“- Abstenções, por favor? Desculpem certo! É eu tenho uma proposta essa é a parte
que vai ser mais trabalhosa pra gente votar esse artigo 17 pelo menos por enquanto,
nós temos ééé... faltam um minuto pras doze horas, horário previsto do nosso almoço
ééé... ou saímos agora e retornamos as treze e trinta ou pelo menos vencemos esse
artigo, num sei se todo mundo ta muito cansado.”
Pessoa
“- Vamo vencer o artigo seria interessante ta terminando já.”
Angela Bento
“- Porque a gente tem mais ééé... oito, nove, é eu to tentando só vê aqui é tem vários
artigos também num é tão pouco assim. É sim. Submeter à plenária então. A plenária
que quer almoçar agora?”
“- Tá e a parte da plenária que quer e vencer e terminar esse artigo e ir pra... é
infelizmente nóis vamo almoçar agora! Felizmente pra que ta com fome! Quem qué
que o negocio acabe logo é infelizmente brigada então! Por essa manhã e as treze
trinta nóis retornaremos, por favor, impreterivelmente.”
Obs: tempo decorrido até aqui 02h: 04min
Obs: 4º parte da gravação 00:00
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Angela Bento
“- Bom em respeito aos que chegaram cedo, nóis vamo dar inicio independente de ter
gente ou não. É eu só queria dar uma informação que foi pedida ontem, o pessoal
conseguiu fechar com relação aos inscritos, quantos eram poder público e quantos
eram comunidade. Então foram 119 inscritos no total, sendo 38 do poder público e 81
da comunidade, ta!”
“- Esses são os dados que o pessoal passou da organização. Bom retornando ao, o
pessoal na hora do almoço ficou fazendo a aglutinação dessas propostas pra gente
num cai naquela coisa das propostas iguais, então vamo retomar o serviço. É do artigo
17 que a gente paro no item oito. Grupo oito ééé... lendo então a proposta original: o
grupo oito composto pelo Shopping Centers, supermercados e hipermercados horário
normal de funcionamento todos os dias na faixa das oito as vinte quatro horas ééé...
proposta modificativa feita pelo Manoel, pelo Cícero, pelo Célio e pelo Moacir.”
“- Então o grupo oito composto pelos hipermercados, supermercados, mercados e
mini-mercados, acho que ta repetido aqui mercado e mini-mercados duas vezes, minimercados também, isso certo!”
“- Composto por bom retornando então grupo oito composto por hipermercados,
supermercados, mercados e mini-mercados salvo Shopping- Centers previsto na lei
1.396 de 1.968 e centros comunitários culturais e mercadológicos previsto na lei 4.294
de 92 na mesma redação do parágrafo único contida no grupo 8 da 8.188 de 2000
código de postura de Londrina que é o que ta sendo substituído por este néhh!”
“- O horário de funcionamento segunda a sexta das oito as vinte e duas horas,
sábados das oito as vinte e duas horas, domingos das oito às dezoito horas, feriados
municipal, estadual ou federal fechado, me parece que tem alguma coisa aqui em
baixo desse mesmo grupo. Num tem grupo 8? Eu acho que é uma terceira proposta
então da Margareth do mesmo grupo.”
“- O grupo oito composto pelos Shopping-Centers, supermercados e hipermercados
será livre para fixar o horário normal funcionamento, vinte e quatro horas de todos os
dias da semana tá na realidade nóis temos três propostas pra vota a original e duas
modificativas táh! É eu queria do grupo do Manoel, Cícero, Célio e Moacir alguém
fizesse a defesa da proposta do horário das oito as vinte e duas de segunda iii... dos
sábados das oito as vinte e duas e domingo das oito as dezoito, lembrando sempre
que a fala é de um minuto.”
Pessoa
“- Muito bem! Essa questão aí do grupo do supermercado inclusive já ta contemplado
houve a modificação no Código de Postura recentemente a respeito disso inclusive
nóis tivemos uma negociação até a respeito, então ele funciona hoje nesse horário aí
das oito as vinte duas e sábado também das oito as vinte e duas de segunda a sexta e
sábado das oito a vinte duas e domingo das oito as dezoito o que nóis queremos é que
permaneça isso aí , já ta ééé... já ta discutido já foi acertado.”
Angela Bento
“- Tá certo! É do grupo oito a proposta da Margareth pras vinte e quatro horas a gente
gostaria você defendesse.”
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Margareth
“- Antes de eu defender a minha proposta ééé... eu queria encaminhar que a parte de
mercados e mini mercados eles tão naquele grupo três que já foi votado se nóis já
votamos que eles estariam abertos naqueles horários ééé... eu acho, eu num sei a
relação à voceis se nós vamos votar de novo nessa proposta se já votamos ele na
outra proposta, então é a minha primeira pergunta.”
“- É em relação à defesa que eu tenho em relação à lei é muito parecido as outras,
hoje nóis temos supermercados que abre até as vinte e quatro horas, até as vinte e
quatro até a meia-noite iii... nóis sabemos que um monte de lugares no Brasil você
tem, num é todos um outro supermercado que abre a anos vinte e quatro horas que
favorece extremamente as pessoas que trabalham a noite que tem outras.”
“- Nóis não estamos dizendo que vai ser todo comercio, a defesa minha é a seguinte é
pra daqui três anos Londrina comporte um mercado que abra vinte e quatro horas iii...
nóis vamo ter que muda a lei porque a três anos atrás essa visão nossa era de que só
podia abri até a meia-noite. Por isso.”
Angela Bento
“- Certo é alguém vai defender a proposta original que fala das oito as vinte e quatro
horas?”
Pessoa
“- Com licença Angela, só um esclarecimento a proposta modificativa apresentada pelo
Sr. Manoel Teodoro, Cícero, Célio e Moacir ta falando que feriado municipal, estadual
e federal o esse tipo de estabelecimento comercial tem que ta fechado e a lei hoje já
contempla esses estabelecimentos abrirem nos dias de feriados, salvo primeiro de
ano, primeiro de maio, dia dos pais, dia das mães e sexta-feira Santa, os outros
feriados todos o supermercados abre néhh, então acho que é equivocada essa
colocação aí que foi feita pelo Seu Manoel.”
Angela Bento
“- Certo éh, eu volto a perguntar, alguém vai defender a proposta original das oito às
vinte e quatro? Não.”
“- Bom ééé... vamo colocar em sistema de votação. Sim a duvida da Margareth, claro!
Tem alguém da prefeitura que possa esclarece a questão do compartilhamento das
atividades? Esse mini-mercado ta realmente... aquele rapaz da Fazenda! Ta lá!”
Pessoa
“- Nicolsen por favor!”
Angela Bento
“- Nicolsen se pode esclarece pra gente?”
Nicolsen
“- Qual é dúvida sobre?”
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Pessoa
“- Por favor, novamente!”
Margareth
“- Os mini-mercados e os mercados eles estavam naquele item 3 do grupo 3 que nóis
já votamos junto com as padarias táhhhh, porque são comercio de itens de primeira
necessidades, nóis já votamos, num deveria já estar superada, vamo volta a votar
algo que já foi decidido.”
Nicolsen
“- É verdade é isso mesmo Margareth! Eles já tão contemplados aqui no grupo 3.”
Angela Bento
“- Certo então vamo ééé... eu num sei se na proposta dos quatro estava esta proposta
nanananana dos mercados e mini-mercados. Pois não!”
Pessoa
“- Eu tô com uma duvida! Posso? A proposta ali desse pessoal do Manoel é que os
horários sejam aqueles ali segunda, sábado domingo fechado ta dizendo salvo
Shopping-Centers e colocando os outros nessas condição desse horário, mais é
justamente o Shopping que se deveria de trabalhar ate tarde! Põem o mini e tira o
Shopping ou eu tô entendendo errado.”
Angela Bento
“- E o mini já foi votado em outro grupo conforme esclarecimento que foi prestado
agora. A plenária se sente esclarecida? Pra gente colocar as propostas em votação?
bom eu vou colocar em regime de votação certo! As pessoas que votam para o grupo
8 composto pelos Shoppings-Centers, supermercados, hipermercados o horário das
oito as vinte e quatro horas que é a proposta original por favor levantem a mão, ou o
crachás. desculpa!”
“- É brigado, as pessoas que é votam para o grupo 8 e daí com a inclusão do grupo do
Manoel, do Cícero, Célio e Moacir ééé... dos mini-mercados e excluindo os Shoppings
com os horarios das oito as vinte e duas. Eu sei mas como a proposta ta aqui e ela
tem horário junto eu tenho que colocar. Sim!”
“- Mas eu tenho ela, eu sou obrigada a lê! Então antes de votar o horário vamo faze...
a plenária concorda que a gente retire a questão dos mercados e mini-mercados?
Concorda? Então, por favor, pessoal da computação tira esse ééé... deixa o texto igual
o texto da da da denominação do estabelecimento igual ao que está em preto tira o
salvo e tira a questão dos mercados.”
Pessoa
“- No vermelho, de baixo.”
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Angela Bento
“- No dii baixo, ele vai copiar o de cima pra por em baixo é isso o que ele ta fazendo.
Enquanto ele faz esse ééé... nóis vamo faze uma parte, o prefeito vai dar uma
palavrinha com a gente. Enquanto ele faz essa modificação, aí a gente volta a faze
essa...”
Prefeito Homero Barbosa Neto
“- Boa tarde obrigado Angela! Rapidamente aqui saudar o Carlos Alberto o Artur e a
todos os participantes, parabenizar voces por essa discussão, por essa vontade
realmente, essa participação nesse Plano Diretor que é fundamental pra definição
daquilo qui a cidade de Londrina espera e qui precisa realmente se regulamentada eu
quero parabenizar ao Hirata e todos voceis representantes do município também e a
sociedade civil organizada especial qui estão aqui presentes hoje néhhhh! Hoje,
amanhã até tarde, acho que aqui realmente é que a gente decide as políticas publicas
néhhh, num adianta reclamar depois na prefeitura porque aqui é o fórum legitimo da
discussão pra definição daquilo que realmente marca e regulamenta a vida em
sociedade néhhh, então parabéns para voceis só passei pra atrapalhar mesmo, mais é
fundamental que toda a sociedade possa ter essa consciência da importância que o
Plano Diretor do Município tem pra todos nós. Parabéns desculpa aí, boa discussão.”
Aplausos
Pessoa
“- Oh Angela desculpa, mais parece que houve uma alteração na proposta o salvo ali
Shopping-Centers era pra exclui. O Seu Manoel pode até me corrigi se eu tive errado a
questão do Shopping-Center, do jeito que ta aí tão colocando Shopping-Centers na
limitação de horario que ta sendo proposto.”
Angela Bento
“- É eu entendi isso! Eu tenho impressão que na hora da redação eles deve... houve
um equivoco porque ele esta excluindo Shopping do grupo dele e colocando neste
grupo uma atividade que já está em outro grupo.”
Pessoa
“- Isso só que ele ta fazendo o seguinte, ele ta colocando a proposta que seria de
limitar o horário de Shopping Center igual tá ali, inclusive fechar no feriado e tudo mais
iii...”
Angela Bento
“- Sim é o espaço pra isso!!!! É o espaço pra mexe no horário do Shopping e não no
horário de mini-mercado e mercado.”
Pessoa
“- Mas eu acho que era só supermercado e hipermercado, será que o Teodoro poderia
se pronunciar?”
79

Angela Bento
“- Você pode nos esclarecer Manoel? qual foi é...”
Pessoa
“- Eu acho que a proposta era limitada só em hipermercado e supermercado.”
Manoel Teodoro
“- Não! A intenção nossa é a limitação nuuu supermercado, hipermercado, minimercado essa área aí.”
Angela Bento
“- Mas esse já ta em outro grupo.”
Pessoa
“- E não Shopping-center.”
Manoel Teodoro
“- Tá tudo bem!”
Angela Bento
“- Shopping não! O Shopping continua normal é isso?”
Manoel Teodoro
“- Shopping-center não, não, isso!”
Pessoa
“- Isso! Do jeito que ta ali ta criando um obstáculo pro funcionamento de ShoppingCenter. Tem que tirar o Shopping ali.”
Margareth
“- Se... desculpa! Se voceis tirarem o Shopping-center nessa proposta ele vai ficar
fazendo parte de grupo nenhum! Então ou redigi diferente táhh..., porque se você
excluir o Shopping ele num vai participar diiiii grupo nenhum!”
Pessoa
“- É por isso que tava o termo salvo, esse salvo que tava tranqüilizando o texto.”
Margareth
“- Não mais é...”
Pessoa
“- Se volta o salvo fica tudo ok porque a limitação pretendida...”
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Margareth
“- Tá! Esse horário é pra todos menos o Shopping iii... aí nessa proposta dele o
Shopping num tem horário então?”
Pessoa
“- Exato não num é isso! É que ele só tão pedindo alteração na questão do horário do
mercado. Eles num tão atacando a proposta original que o Shopping é das oito às
vinte e quatro.”
Margareth
“- Me desculpa! Quando você faiz uma proposta você tem que faze a proposta, a nova
proposta vai ser substitutiva da proposta original! Então ele tem que fazer uma
proposta que tenha que substituir totalmente o que ta escrito num dá pra você faze
uma proposta, só vou mudar um pedaço ela tem a proposta de alteração é a proposta
do artigo é ela que vai ficar no lugar que já ta colocado.”
Angela Bento
“- Então pode sê então vamo faze o seguinte: retorna a proposta dele original do jeito
que estava iii vamo vota do jeito que está certo! Voltou tudo certo! Bom ééé... diiiii
novo eu pergunto se a plenária se sente esclarecida com a ação?”
Pessoa
“- Não!”
Angela Bento
“- Por favor!”
Pessoa
“- Como já disse se tirar o shopping-center vai ficar isolado e num tem uma definição
quanto o horário deles. A questão do salvo ali foi bem colocada, salvo shoppingcenters, está dizendo que a lei prevista para supermercados, hipermercados, e não
para shopping-centers, ou cria-se um inciso para shopping-centers ou permanece na
primeira proposta. Que num está bem esclarecido e vai gerar conflito depois.”
Angela Bento
“- Se tem uma lei especifica que trata disso e ele ta mencionando aqui, eu acho que ta
preservado o direito dos shoppings com horário de funcionamento ou não! Só se eu
tive enganada!”
Pessoa
“- Bom se existir uma lei, se retire do inciso.”
Angela Bento
“- acho que num dá pra gente continuar não, num que retirar do inciso, eu acho que
salvo os shoppings e se tando a lei especifica que o regulamenta eu acho que ta claro.
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Alguém tem alguma dúvida? Pois é o mercado e mini-mercados está em outro grupo
ele num é deste grupo. Nóis acabamos de fazer isso e voceis pediram pra retornar! Eu
sei!”
Margareth
“- Angela! Parece, eu não tô fazendo... a defesa. Parece que a proposta deles é: repeti
a proposta original com mais a parte deles. Então a proposta dele num pode ta em
preto a original, tem que ta em vermelha também porque a diii baixo tem que ser junto
com a frase de cima, parece que era essa a intenção dele!”
Angela Bento
“- Não! Ela já, ela já, ela já, o que tinha que copiar de cima já copiou, a original é
original.”
Margareth
“- Que horário que ficou o shopping- centers?”
Angela Bento
“- Com o que ta previsto nessa lei 1.396 de 68 é isso que eu tô entendendo. Alguém
tem alguma dúvida ou esclarecimento pra dá?”
Pessoa
“- É eu acredito se tirá, resumindo a palavra mercado e mini-mercado ta resolvido o
assunto.”
Angela Bento
“- Manoel, Cícero, Célio e Moacir eu vou pedi um favor vocês fizeram essas propostas
eu vou pedi que voces sentem e conversem e façam uma nova redação pra isso pra
que a gente posa voltar depois e votar esse isso.”
Manoel Teodoro
“- Veja bem Angela! Qui que ta acontecendo aí, lá no plano diretor lá tem a minuta o
grupo 8 , lá num diz composto por shopping-center, supermercados e hipermercados
horário normal de funcionamento todos os dias na faixa das oito as vinte e quatro
horas aí nois entramo com a modificativa atacando o que? Os mercados porque é o
que interessa pra nóis os mercados o shopping nóis tiramo fora eu num vejo problema
aí.”
Margareth
“- Onde voceis colocaram o mercado?”
Manoel Teodoro
“- Aonde colocaram? Onde nóis colocamo no próprio já tem um, no código de postura
já tem essa previsão legal.”
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Angela Bento
“- Sim!”
Manoel Teodoro
“- Nóis tamo dizendo que nóis concordamo com o que está lá no Código de Postura.”
Angela Bento
“- É o grupo do Manoel, pra gente tentar encerrar esse negócio ééé... já que o minimercado e mercado ta em outro grupo ééé eu gostaria de saber se voceis concordam
que a gente tire esse mercado e mini-mercados daqui pra gente pode vota. Isso
porque ele já está em outro grupo. Podemos fazer isso?”
Manoel Teodoro
“- Só um minutinho, por favor! Vota, vota, qué dize que o mercado e supermercado vai
ficar aqui no grupo 3 então!”
Angela Bento
“- Ele já está no grupo 3 e já foi votado. É isso num é?”
Manoel Teodoro
“- Mais ele ta de forma implícita néhhh! Ele num ta assim de forma explícita!”
Angela Bento
“- Quem é da área? Ele está Nicolsen?”
Nicolsen
“- Tá, tá contemplado aqui no grupo 3. A minha preocupação é que se a gente for fazer
assim conforme a proposta vai ficar sem o horário pra supermercado e pra
hipermercado, nóis num temo contemplado aqui ainda.”
Angela Bento
“- Sim! É o que nóis tamo tentando estabelecer aqui, mas já que mercado e minimercado já ta implícito no item 3, então a gente elimina daqui pra pode vota esses que
estão aqui.”
Nicolsen
“- E o supermercado e o hipermercado? Qual seria o horário?”
Angela Bento
“- Eles vão continuar nesse grupo 8, hipermercado, supermercado e o shoppings néhh,
exceto na proposta deles aqui do Manoel, do Cícero, do Célio que eles colocam o
salvo no shopping que tem uma lei especifica podemos tirar Manoel mercado e minimercado? Da sua proposta, pode?”
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Manoel Teodoro
“- Tudo bem fica então no grupo 3 néhhh!”
Angela Bento
“- Ele esta no grupo 3.”
Manoel Teodoro
“- Só que...”
Angela Bento
“- Já foi votado exatamente. Por favor, tira o mercado e mini-mercado do texto pronto.”
Luiz Carlos
“- Angela! Aqui eu Luiz. Posso fazer uma proposta. Pra facilitar a redação, me parece
que o pessoal ta querendo muda simplesmente o horário dos shoppings é isso ou
contrario? Mantém o shopping lá e tira o supermercado e hipermercado, então a gente
convoca talvez a letra A, num sei se o pessoal os advogados aí concordam dando pra
esse grupo exceção, é pra tal finalidade passa se esse horário então ele fica quase
que um subgrupo uma coisa assim isso pra facilitar a votação siii essa proposta for
aprovada dessa forma aí o pessoal na hora de faze a redação final elas adéquam
dentro da normalidade de legislação como deve ser feito pra gente pode vota senão a
gente num sai do impasse.”
Angela Bento
“- A plenária acha que isso ééé... ou vota como está? Plenária, por favor, eu preciso da
manifestação voceis concordam com a proposta do Luiz Carlos ou vamos vota como
esta agora? Então vamos vota como está. Eu só peço que as pessoas que concordam
que a gente vote como esta levantem seus crachás, pra que a gente tenha
segurança.”
“- Perfeito então vamos votar a proposta como está, a plenária agora se sente
esclarecida? Então vamos vota! Grupo 8 ééé... a original, grupo 8 composto pelos
shoppings-centers, supermercado e hipermercados, horário normal de funcionamento
todos os dias na faixa das oito as vinte e quatro horas.”
“- Grupo 8 proposta modificativa do Manoel, do Célio, do Cícero e do Moacir, grupo 8
composto por hipermercados, supermercados salvo shopping-centers previsto na lei
1.396 de 1968 e centros comunitários culturais e mercadológicos previstos na lei 4.924
de 1992 na mesma redação do parágrafo único contida no grupo 8 da lei 8.188 de
2000 código de postura de Londrina ééé... segunda a a sexta feira das oito as vinte e
duas horas, sábados das oito as vinte duas horas, domingos das oito as dezoito horas,
feriado municipal, estadual e federal fechado ééé... as pessoas que concordam com
esta proposta por favor levantem os crachás!”
“- Tá desculpa! A proposta original onde fala do grupo 8 composto pelo shoppingcenters, supermercados, hipermercados, horário normal de funcionamento todos os
dias na faixa das oito as vinte e quatro por favor as pessoas que concordam com isso
levantem seus crachás por favor. Bom a ultima proposta então pra esse item é da
Margarete o grupo 8 composto pelos shoppings-centers, supermercados e
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hipermercados será livre para fixar horrio normal de funcionamento vinte e quatro
horas de todos os dias da semana que se manifesta por favor?”
“- Eu acho que nóis vamo te que volta e contar. Por que ficou muito dividido. Grupo
original ta ééé... o grupo 8 quando falo do horário das oito as vinte e quatro horas
quem se manifestas por favor levantem os crachás. Quem é favorável certo!”
“- A proposta do Manoel, do Cícero, do Célio e do Moacir, quando, eu vou lê di novo
pra evitar qualquer confusão. Quando o grupo 8 composto por hipermercado,
supermercados salvo shopping-centers previsto na lei 1.396 de 68 e centros
comunitários culturais e mercadológicos previsto na lei 4.924 de 92 na mesma
redação do parágrafo único contida no grupo 8 da lei 8.188 de 2000 código de postura
de Londrina, segunda a sexta-feira das oito as vinte e duas, sábados das oito as vinte
e duas domingo das oito as dezoito, feriados municipal, estadual ou federal fechado
ééé... os que forem favoráveis a esta proposta por favor levantem seus crachás certo!”
“- É a ultima proposta pra esse grupo da Margarete, o grupo 8 composto pelo
shopping-centers, supermercados, hipermercados será livre pra fixar o horário o
horário normal de funcionamento vinte e quatro horas de todos os dias da semana as
pessoas que são favoráveis por favor levantem seus crachás. É venceu então a ultima
proposta da Margarete para o grupo 8 com 16 pessoas favoráveis. Bom, esse item A
do item 8.”
“- Ahhhh desculpa de novo eu esqueci das abstenções. Tem algum companheiro que
se abstém da votação? Cinco! A primeira proposta foram dez ééé... votantes a
segunda foi cinco e a ultima foi dezesseis. Certo! Voltando então o grupo 8 o item (A)
ééé... a proposta original é seguinte fica facultada a adoção do horário de
funcionamento desse grupo aos estabelecimentos localizados nas dependências ou
nas mesmas edificações dos supermercados e hipermercados ééé existe uma
proposta do Manoel, do Cícero e do Moacir onde este item (A) ficaria com a seguinte
redação: fica estabelecido que os estabelecimentos deste grupo localizados na
dependências ou nas edificações dos hipermercados, supermercados,mercados deve
ser, e mini-mercados não abriram nos seguintes dias domingo fechado, feriado
municipal, estadual ou federal a redação ta bastante entruncada.”
“- Bom aqui já sairia o mercado e mini-mercado porque já saiu do caput do item néhh,
então, por favor, tire os mercados e mini-mercados faltou depois de feriado éééé não
abriram é exato, a Sonia ta dando uma sugestão aqui da gente melhorá um pouco
essa redação então aos não abriram aí vai ficar, não abriram no, aos domingos e nos
feriados municipal, estadual e federal, não abriram aos domingos, aos, na seqüência
na mesma frase aos domingos.”
Margareth
“- Só um esclarecimento! Do jeito que ele ta colocado, eles tão falando que este grupo
já é o supermercado e hipermercado ele ta escrito de tal maneira esse grupo que é o
próprio grupo dentro da própria edificação o texto original ele é claro ele diz que os
estabelecimentos localizados no funcionamento do grupo não o grupo dentro do... do
jeito que ele ta sendo colocado ali é os estabelecimentos deste grupo já são os
shoppings e supermercados localizados nas dependências, lê o texto como tá escrito!”
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Angela Bento
“- Fica facultado a adoção do horário de funcionamento dos estabelecimentos
localizados nas dependências ou nas mesmas edificações dos supermercados e
hipermercados.”
Pessoa
“- A Margareth tem razão tão fazendo uma confusão aí!”
Angela Bento
“- Sim! É alias não só a proposta mais o texto original ta...”
Manoel Teodoro
“- Viu Angela o que ocorre é o seguinte essa questão aí é que as lojas que estão
contidas ai no, naquela edificação são lojas independentes elas tem vida própria.”
Angela Bento
“- Exato elas num fazem parte do grupo.”
Manoel Teodoro
“- Isso num fazem parte do grupo! Elas são iguais as lojas de rua elas não fazem parte
do grupo, porque esse que é o problema.”
Margareth
“- Mais leia o texto original ta falando mesmo que os estabelecimentos que estão junto
com o grupo só que lá a proposta ta falando os estabelecimentos do grupo é
localizados na dependência dos...”
Manoel Teodoro
“- Se nóis formos entrar nesses detalhes nóis teríamos que separar dentro do mercado
também gênero de primeira necessidade de televisor, geladeira etc.”
Margareth
“- Desculpa meu senhor eu tô falando que o texto está redigido errado.”
Angela Bento
“- Por favor, gente! Vamo tentar focar aqui porque senão a gente vai... eu tô
entendendo que o que ele ta querendo dizer e, por favor, se eu tiver enganada...”
Pessoa
“- É só tira da proposta deste grupo.”
Pessoa
“- O que ele ta querendo dizer já ta dito na proposta original. Analisa já dito na
proposta original, fica facultada!”
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Angela Bento
“- Éhhh acho que a dúvida tanto minha quanto do resto do pessoal é que as lojas que
funcionam dentro desses estabelecimentos elas não são deste grupo acho que é isso
que ta... não é deste grupo! Porque as lojas que funcionam dentro desses
estabelecimentos eles não são deste grupo, eles não hipermercados são lojas
pequenas, farmácias, padarias que estão dentro deste estabelecimento então o
desafio é, como colocar aí isso dizendo que ele num deste grupo.”
Margareth
“- O texto original foi bem escrito gente ele ta falando!”
Pessoa
“- O texto original ta perfeito nesse sentido.”
Angela Bento
“- Todo mundo entende isso?”
Pessoa
“- Claro! Claro!”
Manoel Teodoro
“- O Angela! Uma sugestão vota horário loja de rua uééé, do jeito que foi aprovado!”
Angela Bento
“- Mais daí isso vai precisar de uma outra ééé..., num somos nóis que vamos ver isso
agora.”
Pessoa
“- Nóis temo que vota as propostas que foram apresentadas dentro do tempo que foi
permitido.”
Angela Bento
“- Nóis vamo faze o seguinte nóis vamo vota essas propostas do jeito que estão aqui
porque a gente num pode fica fazendo modificação em cima do que já foi discutido,
então...”
Sonia
“- Angela! Se você pega, se o companheiro ali concordar a redação original e ao final
lá depois de hipermercados “vírgula” não abriram aos domingos feriados, entendeu?
Tira o fica facultado e fala horário de funcionamento deste grupo aos estabelecimentos
localizados nas dependências que é isso que ele ta querendo trata das lojas que fica
dentro do estabelecimento, elas não abriram nesse dia.”

87

Angela Bento
“- Exato o que o Carlos ta lembrando daí a gente impõem a gente num faculta, néhh! O
Manoel se acha que se a gente coloca a palavra faculta ao invés de estabelecido, não
néhh!”
Manoel Teodoro
“- Não, não em absoluto, que aqui é o seguinte Angela teve muitos que olharam aqui,
ocorre o seguinte faculta eu já sei onde vai descambar é complicado!”
Angela Bento
“- Entendi então vamo fazer assim, então nóis vamo vota as duas propostas do jeito
que estão. Certo então, por favor, em regime de votação, a plenária se sete
esclarecida? Eu tenho que perguntar mais desculpa ééé então em regime de votação
a primeira proposta fica facultada a adoção de horário de funcionamento desse grupo
aos estabelecimentos localizados nas dependências ou nas mesmas edificações de
supermercados e hipermercados, quem é a favor dessa proposta, por favor, levante os
crachás. Certo é a segunda proposta fica estabelecido que os estabelecimentos deste
grupo localizados nas dependências os nas edificações dos hipermercados,
supermercados não abriram nos seguintes dias, domingo fechado, feriado municipal,
estadual ou federal.”
“- Quem é a favor dessa proposta, por favor, levante seus crachás, certo venceu a
original. Abstenções têm alguma, por favor, brigado! Próxima proposta então! É o
parágrafo primeiro dooo... deixa o artigo o grupo 9 aí pra... isso! Parágrafo primeiro do
grupo 9 o original diz o seguinte: a pedido dos interessados o município poderá pedir
autorização especial para antecipação ou prorrogação do horário de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais e industriais e de prestação de serviço a titulo
precário e por prazo determinado.”
“- A proposta do Manoel, Cícero e do Moacir para este parágrafo é a seguinte: a
pedido da parte interessada e comprovadamente justificada o município poderá
expedir autorização especial para antecipação ou prorrogação do funcionamento dos
estabelecimentos comerciais salvo os estabelecimentos industriais e de prestação de
serviços a titulo precário e por prazo determinado mediante proposição de acordo
coletivo de trabalho com o sindicato dos trabalhadores comerciários. É, por favor, eu
pediria ou o Manoel ou Cícero ou Moacir defender essa proposta?”
Pessoa
“- Pela ordem oh Angela só um minutinho, por favor! Teve um pedido de apresentação,
foi apresentado uma modificativa no item anterior que num foi observado num foi
incluído aí. Foi uma proposta do Sr. Roberto!”
Angela Bento
“- Claudia se pode verificar isso pra gente!”
Pessoa
“- Foi um acréscimo da letra (B) no inciso oito.”
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Angela Bento
“- No grupo oito? Bom enquanto eles vereficam lá vamo continuar e depois a gente
retorna nesse... nesse alerta que lês tão fazendo. É seu Manoel se pode faze... ou o
Manoel, ou Cícero ou Moacir faze essa...”
Manoel Teodoro
“- É que, a nossa defesa é que esse assunto já encontra inclusive regulamentado em
convenção coletiva e sempre que foi necessário nóis fizemos acordo, nóis entramo
numa composição e o poder municipal tem acompanhado que os sindicatos tem
negociado e tem resolvido de bom termo porque aqui, aqui infelizmente deveria está
presente até eu sei que num estão porque num quiseram vir, mais o pessoal por
exemplo de outras mini-mercados etc, etc, e outros ramos iii a coisa ia ser diferente.”
Angela Bento
“- Perfeito alguém qué defender a proposta original, por favor? Não! Em regime de
votação então, todo mundo se sente esclarecido com essa proposta? É, por favor,
então em regime de votação ééé... gente num faiz isso comigo! Por favor, volta nóis
tamo em regime de votação ooo pessoal da computação nóis tamo com... o item do
grupo nono, por favor, gente! Na tela aí porque senão complica a nossa vida!”
“- Aí, ééé... o parágrafo primeiro do grupo nove é quem concorda com a proposta
original, por favor, levantem seus crachás. É quem concorda com a proposta ééé
modificativa do seu Manoel, do Cícero e do Moacir, por favor, certo ganhou a proposta
original então. As abstenções, por favor, duas, três mais alguma abstenção? Tivemos
três abstenções então. Então, por favor, pode tira essa modificação do grupo nove
ééé... ganhou à original, isso, perfeito.”
“- É o parágrafo segundo desse grupo nove também é só uma proposta que tem?
Certo! A original diz, serão considerados horários normais de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço as vésperas de datas festivas
ou promocionais até as vinte e duas horas se durante a semana até as dezoito horas
se aos sábados.”
“- A proposta modificativa do grupo do Manoel, do Célio e do Moacir, diz ééé para esse
parágrafo segundo serão considerados horários normais de funcionamento dos
estabelecimentos de comercio salvo os prestadores de serviços nas vésperas de datas
festivas ou promocionais até as dezoito horas de segunda a sexta-feira e até as treze
horas se aos sábados excluídos os sábados que coinciderem com o feriado municipal,
estadual ou federal e sempre mediante acordo coletivo com o sindicato da categoria
profissional.”
Margareth
“- Uma questão de ordem.”
Angela Bento
“- Pois não!”
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Margareth
“- É, nóis quando votamos os horários desses grupos nóis acabamos votando que o
horário normal ficaria até as vinte e duas na maioria do comercio que já abrange esse
segundo parágrafo, então quando eu coloquei a proposta eu votei nu segundo
parágrafo e no terceiro era uma proposta pra suprimir esses dois artigos caso eu
conseguisse alterá lá em cima. Então se nóis percebemos que esse segundo
parágrafo do jeito que está proposto e o terceiro eles são do jeito que nóis já votamos
não podemos votar de novo. Votamos isso o comercio já trabalha até as dez horas,
nóis já votamos, e não fizemos ressalva nenhuma em dezembro num tem como vota
isso de novo!”
Pessoa
“- Num teve votação sobre o comercio até as vinte duas horas só foi de
supermercados.”
Margareth
“- O outro ficou só até as oito?”
Pessoa
“- Só até as oito.”
Margareth
“- Ah! Então ta me desculpa.”
Angela Bento
“-É! A proposta que eu vou lê agora é da Margareth.”
Pessoa
“- Angela desculpa tem uma outra proposta que também num foi digitada que foi
apresentada pelo seu Roberto, é que na verdade neste item também.”
Angela Bento
“- Se pode encaminhar pra Claudia.”
Pessoa
“- Já encaminhei só que é só uma retificação, fala em horário de trmini num fala em
horário de começo tá! Só até pro plenário. Já deve ta digitando também fixar o horário
de inicio que é oito horas.”
Angela Bento
“- Certo eu vou lê essa proposta da Margareth.”
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Margareth
“- Eu retiro a minha proposta porque, na verdade eu num tô fazendo proposta, to
suprimindo ééé... pessoal que digito era supressão, qué dize ela ta igualzinho o texto
original então retira a proposta porque eu tava suprimindo os dois parágrafos.”
Angela Bento
“- Certo então eu vou pedir pra que eles coloquem a palavra supressão na frente então
da sua proposta, por favor!”
Margareth
“- Retirando.”
Angela Bento
“- Tá bom é, pode retirar a Margareth pediu pra retirar a proposta dela, isso! Esse item
(B) é a sua...”
Pessoa
“- Essa é a proposta do seu Roberto.”
Angela Bento
“- Tem mais uma proposta do seu Roberto pra esse parágrafo segundo, serão
considerados horários normais de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviço as vésperas de datas festivas ou promocionais das oito as vinte
e duas horas de segunda a sexta-feira e das oito às dezoito horas aos sábados.”
“- Certo, é essa a proposta certo! É são coisas bem diferentes néhh, bom ééé... eu
pediria pra que então o seu Manoel, o Célio ou o Moacir fizesse a defesa da proposta
modificativa deles pra esse segundo parágrafo. Alguém pode faze a defesa ou não?
Seu Manoel, seu Célio, seu Moacir.”
Manoel Teodoro
“- É nóis já temos uma previsão inclusive na convenção coletiva ela tem força de lei,
que tem essa previsão legal que tem tiver interessado iii... faze esse horário elasteser
ele pode nos procurar ué! Que nóis vamo faze, vamo faze assembléia com o pessoal
iii pessoal das empresas iii... vai faze o acordo, então já tem uma previsão, por isso
que nóis... que a melhor coisa inclusive hoje é a negociação.”
Angela Bento
“- Certo seu Roberto o senhor qué faze a defesa da sua proposta?”
Pessoa
“- Com relação à defesa do seu Roberto seria no sentido de fixar o horário das oito as
vinte e duas horas, ou seja, inclui uma data um horário de inicio das atividades e
lembrando aí a todos principalmente ao colega Teodoro que nóis tamo lidando aqui
com horário de funcionamento de estabelecimento e não jornada de trabalho.”
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Angela Bento
“- Alguém qué defender a proposta original?”
Pessoa
“- Eu só gostaria de fazer uma consideração se for mantido o horário até as dezoito
horas aos sábados a gente vai gerar uma certa incompatibilidade que ficou constando
no grupo 1, que é até as vinte no próprio sábado então a gente teria uma redução da
jornada de trabalho do sábado ou melhor o horário de abertura do comercio no sábado
ao invés de aumentá-la em função da antecedência da data promocional, no mínimo
deve ser mantida ate as vinte horas até por uma questão da legislação num se tornar
conflitante.”
Angela Bento
“- A plenária entendeu o que ele ta falando em que artigo isso foi aprovado lá atrás?”
Pessoa
“- Grupo 1 até as vinte horas.”
Angela Bento
“- Seis pode coloca grupo 1 na tela por favor! Desse artigo dezessete.”
Pessoa
“- No grupo 1 trata-se de uma normalidade do comercio já nu aqui em baixo se fala de
festividades que coincidentemente cai num sábado entra como festividade o horário e
não como normalidade.”
Angela Bento
“- Certo!”
Pessoa
“- Eu tenho a impressão que o objetivo do parágrafo segundo num é reduzir a jornada!
Nem o horário de abertura do comercio num é esse o objetivo!”
Angela Bento
“- Certo todo mundo se esclareceu com o grupo 1aqui? Leu? Volta então grupo nove!
Bom a plenária se sente esclarecida com relação a isso tem mais tem mais alguma
dúvida?”
Margareth
“- Eu concordo com o que ele falou se nóis já votamos que os sábados é até as vinte
horas, já votamos que todos os sábados, por que o sábado que quando é véspera de
datas festivas nóis vamo restringe uma coisa que já votamos que á até as vinte horas
agora vota pra dezoito! Nóis já votamos o sábado!”
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Pessoa
“- Tem razão já foi votado sim! É num, num, seria uma redução aí ilegal.”
Angela Bento
“- Todo mundo concorda com isso? Então vamo retirar isso néhh!”
Pessoa
“- Na verdade seria corrigi até dezoito horas, na verdade seria correção pra até vinte
horas néhh, durante a semana e até as vinte horas no sábado no parágrafo segundo,
exatamente aí num cria conflito.”
Angela Bento
“- Certo então, por favor, ééé... no parágrafo segundo no texto original porque daí a
proposta modificativa num faiz sentido. Aqui em baixo desce um pouquinho no, no
parágrafo segundo que ta em vermelho isso!”
Pessoa
“- Aí essa proposta modificativa seria das oito as vinte no sábado.”
Angela Bento
“- Certo então isso, das oito as vinte, aos sábados. Então a plenária entende que isso
já foi votado? Nóis não vamo colocar isso em votação porque isso já foi vencido lá
atrás.”
Pessoa
“- iii... o Angela aproveita a oportunidade o parágrafo terceiro contem a mesma
incoerência de redação pode-se aproveita e utilizar esse espaço.”
Angela Bento
“- Certo é, por favor, esse parágrafo segundo ele vai ficar em verde esse que você ta
mexendo e os outros lá atrás você apaga, o em preto também lá em cima, isso certo!”
Margareth
“- Desculpa Angela! Por mais que seja contrario do que eu tô defendendo ééé... essa a
proposta que você ta tirando deles é uma modificação ta iii... não foi votada!”
Angela Bento
“- Num foi votada porque ela vai contra uma coisa que já foi votada lá atrás é isso que
nóis tamo esclarecendo.”
Margareth
“- A ta então nem vai por em votação.”
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Angela Bento
“- Por isso exatamente! Eu acabei de falar isso justamente pra que não houvesse
dúvidas. É vamo vota naquele item (B) que num tinha sido incluído lá trás acho que na
oitava, no grupo oito esse é uma proposta de inclusão do seu Roberto iii... eu vou lê e
a gente vai colocar em votação.”
“- É item(B), os supermercados e hipermercados não funcionaram nos dias
comemorativos de primeiro de janeiro, confraternização universal, domingo de páscoa,
primeiro de maio dia do trabalho, dia das mães, dos pais e natal. A plenária se sente
esclarecida com relação a isso? Em regime de votação que m concorda com a
inclusão desta alínea B no grupo oito, por favor, levante seus crachás (B).”
“- Essa que ta em vermelho na tela, em preto agora, vermelho de novo certo! É quem
discorda da inclusão quem não concorda com a inclusão desta alínea, por favor,
levante seus crachás. É nóis vamo faze di novo e vamo contar, porque deu dúvida.
Então quem concorda com a inclusão dessa alínea (B), por favor, mantenham em pé
seus crachás pra gente contar certo! Quem não concorda com a inclusão dessa
alínea, por favor, levante seus crachás.”
“- Certo então ela vai ser incluída! Foram vinte manifestantes a onze. As abstenções,
por favor, me desculpem uma, duas, contem pra mim quatro, são quatro abstenções
certo! Perfeito pra frente! Esse artigo... o parágrafo terceiro é da alínea ainda do grupo
nove é isso?”
“- Certo então continuando, é parágrafo terceiro, ééé a proposta original é também
será considerado horário normal o funcionamento das atividades comerciais o mês de
dezembro de segunda a sexta-feira até as vinte duas horas aos sábados até as
dezoito horas, proposta modificativa do seu Manoel, seu Célio e seu Moacir ééé o
horário do mês de dezembro de cada ano nas atividades do comercio será o seguinte:
segunda a sexta feira das oito as dezoito, sábado das nove as treze, feriados
municipal, estadual ou federal fechado é ainda tem uma outra proposta pra este
mesmo parágrafo.”
“- Da Margareth que diz: também será considerado horário normal o funcionamento
das atividades comerciais o mês de dezembro de segunda a sexta feira até as vinte e
duas horas, proposta igual!”
Margareth
“- Desculpa Angela! Então era igual porque tava a idéia tava pra suprimi iii... nóis não
podemos esquecer que o texto original vai ter que coloca vinte horas lá em cima, já
faça a correção iii... tire a minha proposta porque minha proposta era de supressão.”
Angela Bento
“- Retire então.”
Margareth
“- Ela num tem... e corrige lá em cima a original pra vinte horas pra podemos votar
aaaaa dezoito horas do sábado, do sábado.”
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Manoel Teodoro
“- Viu angela uma questão de ordem, aí na na na modificativa nossa ta lá sábado das
nove as treze, feriados municipal, estadual ou federal fechado iii domingo fechado,
acho que foi copiado do do do, na hora de transcrever deve te dado algum problema
porque...”
Angela Bento
“- Faltou o domingo aí.”
Manoel Teodoro
“- É isso!”
Angela Bento
“- Por favor.”
Pessoa
“- Pela ordem, tem uma sugestão minha.”
Angela Bento
“- Quem ta falando?”
Roberto
“- Tem uma sugestão minha que num foi digitada também!”
Angela Bento
“- Gente seiiis tão boicotando o seu Roberto, kakakakakaka... cadê as propostas do
seu Roberto?”
Claudia
“- Na verdade elas foram digitadas, mais com a pressa ele ficou num pen-drive iii... a
gente vai inserindo conforme for... ta já vai providenciar.”
Angela Bento
“- Já pede desculpa antecipadamente seu Roberto o senhor ta falando tamém desse
parágrafo terceiro certo! Então puxa vida é ohh enquanto pessoal digita pra gente num
fica perdendo tempo aqui vamo passa pra frente depois a gente volta na terceira.”
“- Éhhh porque num tem que... então vamos lá pro parágrafo quarto é esse parágrafo
quarto tem só uma néhhh beleza! Éhh, parágrafo quarto proposta original, as
atividades exercidas em zonas residenciais poderão ter seu horário limitado
independente ao grupo a que pertença a proposta feita pelo seu Manoel pelo seu
Cícero e pelo seu Célio propõe o seguinte: que as atividades comerciais exercidas em
zonas residenciais poderão ter seu horário limitado através deve ser de acordo néhh
coletivo ou convenção coletiva de trabalho firmado com os sindicatos interessados
salvo as que pertencem a outros grupos ééé... o grupo do seu Manoel do seu Cícero,
do seu Célio qué faze a defesa disso?”
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Manoel Teodoro
“- É que a negociação, negociação coletiva desse assunto dá sempre melhor
resultado! Isso que nóis pensamo inclusive hoje é corrente comum na pratica sempre
dá melhor resultado por isso que nóis pleiteamos que fique dessa forma.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer a defesa do texto original? Que ta na...”
Nicolsen
“- Eu quero! A idéia aqui é que a prefeitura tenha mecanismo pra restringi algumas
atividades que tragam prejuízo pra comunidade, nós num tamo falando aqui de
seguimento de atividades então são atividades pontuais que a gente qué ter o controle
mínimo no horário de funcionamento então, por exemplo, um bar, uma atividade que
tragam incomodo, a idéia aqui da proposta original é essa.”
Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida com relação a essa proposta original iii a... não
qual é a dúvida?”
Pessoa
“- A dúvida é que esse parágrafo é muito genérico, haja visto que no grupo quatro
especifica o funcionamento dos estabelecimentos e determina a liberdade de
funcionamento os horários e o parágrafo 4 ele generaliza não especifica ele limita,
então acho importante analisar...”
Angela Bento
“- Acho que o que o Nicolsen acabou de esclarecer ééé mataria sua duvida, ele ta
falando de casos específicos é isso Nicolsen? Tá se pode explicar melhor pra ele eu
acho que ele num entendeu o que você explicou.”
Nicolsen
“- A idéia como eu disse é que a prefeitura tenha um controle sobre algumas
atividades em zonas residenciais que, por exemplo, algumas atividades que funcionem
até vinte duas horas ou mais, que a gente possa limitar o horário de funcionamento na
medida que se constate que essa atividade traga algum prejuízo pra comunidade,
então por exemplo, nóis temos hoje um bar que possa funcionar hoje vinte e quatro
horas, então eu quero ter um mecanismo pra restringir esse bar até as vinte horas por
exemplo. É óbvio que isso dentro de um processo só em zonas residenciais!”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a esse item então em regime de
votação ééé... quem concorda com o texto original desse parágrafo quarto, por favor,
levante seus crachás. Perfeito! Quem concorda com a modificação proposta, por favor,
levante seus crachás certo! Então nóis ficamos com a proposta original, foi
vencedora.”
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“- É o pessoal da organização ta pedindo dois minutinhos pra gente pra fazer o recorta
e cola do seu Roberto na, na, nas propostas é eu queria saber o seguinte o cafezinho
já ta aí, senão a gente poderia dá um intervalinho pro pessoal tomá uma aguinha.”
“- Não, não só pra gente num perde tempo néhh, só isso! Pra gente fica dois minutos
aqui... eu podia até fica cantando mais eu acho que num vai dá certo! Isso kakaka...!”
“- Se vem batucar e eu canto, vem cá Sônia! Poxa, eu num sei canta aí... é o grupo
perfeito nóis duas kakaka...! É eu já dei um recadinho logo no inicio mais tinha poucas
pessoas ééé então a gente vai de novo divulgar porque tinham pedido esses dados
com relação aos inscritos néhhh, então a gente teve 119 inscritos no total pra esta
conferencia ééé sendo que 38 inscritos são do Poder Público iii 81 pessoas são da
comunidade então esse dado repetindo 81 da comunidade, 38 do Poder Público, 119
ao todo certo! Qualquer dúvida conversem com a organização.”
Pessoa
“- O Angela nesse parágrafo 4 seria importante especifica as abstenções?”
Angela Bento
“- Sim, sim, eu vou voltar nisso. Eu tenho um problema sério com esse negócio de
abstenção, os meninos ficam me cutucando iii eu acabo esquecendo. Vamo faze isso
já enquanto desce parágrafo quarto que a gente acabo de votar alguém gostaria de se
abster? Que daí já fica registrado.”
“- Um, dois... mais alguém qué se abster? Então nóis tivemos duas abstenções nesse
parágrafo quarto, grupo nove registrado. É, ohohohoh eu vou faze já porque senão
depois a gente esquece, o Michel pediu pra quando se referi ao Poder Público néhhh,
ééé... dize que é Público Municipal, Estadual e Federal então num é só o Poder
Público Municipal, só pra deixa o registro feito, que o Poder Público é nas três esferas.
Já ta pronto gente posso dá continuidade, ok então, vamo continua! É do mesmo
grupo nove parágrafo quinto a proposta do texto diz o seguinte: estabelecimentos
comerciais ou de prestação de serviços localizados em distritos ou patrimônios ou
distantes da área central poderão ter horário de funcionamento diferenciado.”
“- Éééé... a proposta do seu Manoel é a seguinte: estabelecimentos comerciais
localizados em distritos, patrimônios ou distantes da área central somente poderão ter
horário de funcionamento diferenciado mediante acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho entre os sindicatos diretamente envolvidos salvo os estabelecimentos de
prestação de serviços.”
“- Éééé... pro mesmo parágrafo a proposta do Cícero, estabelecimentos comerciais
localizados em distritos, patrimônios ou distantes da área central somente poderão ter
horário de funcionamento diferenciado mediante acordo coletivo de trabalho entre os
sindicatos diretamente envolvidos salvo os estabelecimentos de prestação de serviços.
Éééé... mais uma proposta do Célio, me parece que essas propostas são muito
parecidas!”
Manoel Teodoro
“- São iguais Angela! São iguais!”
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Angela Bento
“- Tem uma ou outra palavra diferente mais voltamo naquele negocio das propostas
iguais. Éééé... proposta do seu Célio estabelecimentos comerciais localizados em
distritos, patrimônio ou distrito da área central somente poderão ééé... huhuhuhuhuhu
é a mesma coisa gente! Então, por favor, gente a proposta do Cícero, do Célio que
sejam a mesma do seu Manoel, por favor, aí pronto! Por favor, alguém dos três ou seu
Manoel ou seu Cícero ou seu Célio que se manifeste favoravelmente defendam a
proposta que tão fazendo!”
Manoel Teodoro
“- Éééé..., nóis temo... senão fica sem horário então qualquer coisa no distrito etc, eu
acho que de comum acordo com as duas partes, o seguimento interessado eu acho
como funcionou até hoje, eu acho que vai funcionar bem, por isso que nóis defendemo
essa proposta aí. Porque têm dado resultado as negociações esse que é o negócio.”
Angela Bento
“- Perfeito alguém qué defender o texto original, por favor, Michel!”
Michel
“- Num é bem que eu quera defende o texto original. Mais eu gostaria de levantar uma
problemática com relação ao tema é que na constituição da republica limita a atuação
das câmaras de vereadores legislar sobre assuntos de interesse local e o tema que
eles tão abordando embora tenha todo seu mérito o problema, a câmara de
vereadores não teria competência legislativa constitucional que é direito do trabalho
isso daí e direito do trabalho é competência legislativa privativa da câmara federal
então com certeza a assessoria jurídica da câmara de vereadores vai dize que isso
num caberia ser discutido aqui mais o mérito eu não discuto eu acho muito meritoso a
idéia deles néhhh!! mais é o problema de competência mesmo.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a esse item? Podemos colocar em
regime de votação?”
Pessoa
“- Só uma rápida questão sobre a subjetividade que é distante da área central isso
num poderia ser melhor definido antes da gente passá pra outro item?”
Angela Bento
“- Pois é isso teria de ter entrado como uma proposta néhhh! A distancia da área
central quem estabelece provavelmente na hora do alvará vai se o pessoal do IPPUL
junto com a secretaria da fazenda pode ser subjetivo mais isso também é subjetivo
também dependendo da época porque o que é distante hoje pode num ser amanhã
néhhh, então eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser arbitrada pelo próprio
IPPUL.”
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“- Alguém do IPPUL qué faze alguma... é o seu Roberto ta nos avisando que parece
que no parágrafo sexto no, no, tem alguma coisa regulamentando isso certo! Podemo
volta pra votação deste item. Por favor, gente, volta lá pro item cinco, parágrafo quinto.
A plenária se sente esclarecida com relação a este item especifico? Então em regime
de votação quem éééé vota, é quem concorda com estabelecido na proposta original
em preto, perfeito! Obrigado. Quem vota na modificação proposta pelo seu Manoel,
seu Cícero e seu Célio? Perfeito! É abstenções, por favor, uma, duas, três, quatro,
isso! Quatro abstenções. Então fica valendo o texto original perfeito!”
Pessoa
“- Angela nóis temo que voltar no parágrafo terceiro.”
Angela Bento
“- O parágrafo terceiro que tinha lá a proposta do seu Roberto. Nossa quanta coisa seu
Roberto! É isso néhhh parágrafo terceiro isso. Nóis já tínhamos lido o parágrafo
original... sim, põe o parágrafo original, por favor! Meu JESUS! Essas propostas do,
do, do seu Manoel, do seu Cícero, seiiis olharam se num é a mesma coisa? Pelo
menos em termos de horário é o mesmo!”
“- Seu Manoel... é a mesma coisa néhhh! Domingo ééé... só a do seu Manoel num tem
a questão do domingo que ta contemplada aqui no... que eu num sei de quem é essa
proposta que ta em preto do seu Célio certo, eu acho que... mais pra baixo, essa outra,
das oito as dezoito, das nove as treze. Eu acho que as três propostas são iguais com
relação ao domingo faltou na do seu Manoel.”
Manoel Teodoro
“- Olha, acho que faltou na hora de transcrever mais eu acho que no documento
estava, é igual.”
Angela Bento
“- É igual néhh! Então, por favor, gente! Aglutina as três propostas, só que deixa a do
tem uma delas que tem o domingo a outra num tem, a seu Manoel num tem o
domingo, então deixa a do Cícero que acho o domingo.”
“- Coloca aíííí! Isso o pessoal tá entendendo o que a gente tá propondo ai dentro ou
não! As propostas as três primeiras que tinha lá do seu Manoel, do Cícero, eee do
Célio são iguais! Então a gente pede que aglutinem, igual foi feito das outras, só que
num era pra deixa a proposta do seu Manoel porque era a única que tava faltando
domingo! justamente eu tinha pedido pra deixa...”
Manoel Teodoro
- Mais eu acho que num vai altera nada no documento tinha o domingo aiiii na hora de
transcrever aiii que deve te dado problema.
Angela Bento
“- Pode se por isso que eu tô pedindo pra deixa a proposta que tem o domingo. Sim,
coloca o nome dele pra baixo junto com os outro, isso só vê se num tem mais pra
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baixo nenhuma proposta igual por que... Certo então vamo volta lá no texto original.
Aiiiii, bom esse parágrafo terceiro ééé também será considerado horário normal
funcionamento das atividades comerciais o mês de dezembro de segunda a sexta até
as vinte duas horas e aos sábados até as dezoito horas ééé... só que ele ta lembrando
que o sábado é até as vinte, então só pedi pra alterá, por favor, onde ta dezoito horas
na proposta original já coloca vinte pra num dá rolo, apesar que nóis vamo coloca em
votação.”
“- Vinte horas. Isso! A proposta do Célio do seu Manoel e do Moacir pra esse
paragrafo diz que também será considerado horário normal de funcionamento das
atividades comerciais no mês de dezembro de segunda a sexta-feira até as vinte e
duas horas e aos sábados até as dezoito horas. Gente tem coisa errada aí ééé... na
realidade acho que cotou um pedaço i num... oi como eles foram lá inclui os itens,
abriram num outro arquivo, agora eles vão volta num outro arquivo pra gente volta
esse.”
Manoel Teodoro
“- O Angela só uma questão de ordem. Veja bem! Aqui no parágrafo terceiro ta
também será considerado horário normal o funcionamento das atividades comerciais
no mês de dezembro de segunda feira até as vinte e duas e aos sábados até as
dezoito, aproveitando a carona dos colegas que diz que já foi aprovado vinte lá atrás
então eu diria também, que lá atrás também de segunda a sexta foi aprovado até as
vinte uééé não uééé..., uééé, uééé, porque? Que qui é isso?”
Margareth
“- Um minuto gente eu só vou faze um esclarecimento quando você coloca você ta
ampliando a idéia da lei é que existam alguma especialmente que seja ampliados os
direitos. Nóis não tamo falando em restrição o que nóis tamo colocando é a ampliação
de direitos ampliação pode! Restringi o que a pessoa já tinha é o que num pode, então
eu acho... isso é um entendimento normal que você tem em qualquer legislação. Não
Drª Claudia o que nóis tamo fazendo é ampliando em alguns casos os direitos nóis
num... lá num era excludente, num existe mais. O que nóis não podemos é ampliar e
depois restringi agora...”
Manoel Teodoro
“- Direito de quem doutora?”
Margareth
“- A lei, a faixa de lei!”
Manoel Teodoro
“- Eu sei doutora! Mais é uma questão de democracia se vamos mudá que ta até as
dezoito então vamo mudá tamém uééé! Já foi aprovado também, porque senão ta
havendo uma incoerência também uééé se já foi aprovado então alguma coisa ta
errada!”
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Angela Bento
“- Seu Manoel pode dize pra gente em qual artigo foi aprovado isso?”
Manoel Teodoro
“- No primeiro, no primeiro!”
Angela Bento
“- Artigo primeiro ou inciso, grupo um?”
Manoel Teodoro
“- Inciso primeiro desculpa.”
Angela Bento
“- Por favor, dá pra colocar o grupo 1 que já foi votado na tela é o grupo é o que
aprovou das oito as vinte.”
Pessoa
“- E o consenso do plenário era que todos os lugares que tivesse dezoito horas como
foi votado ali que será na faixa das oito as vinte horas que fosse transformado pras
vinte horas. Que é o que a Margareth ta dizendo não restringir.”
“- Agora cada parágrafo desses esta tratando de uma exceção, exceção do Natal,
exceção da páscoa, exceção num sei do que, exceção de festividade entendeu! No dia
das Mães, por exemplo, o comercio vaio fica aberto até que horas, tanto a tanto, mais
jamais poderá ser restringido que seja só as dezoito se ele quisé abri até as vinte ele
pode porque nóis votamos lá a trás.”
Angela Bento
“- Certo pessoal do computador aí aqui conclusão chegamos Zé!”
Pessoa
“- Questão de ordem, por favor, eu queria solicitar que o capitulo cinco, artigo
quatorze, item quatro do regimento fosse respeitado porque eu fiquei ontem aqui até
as oito horas.”
Angela Bento
“- Qual capitulo, por favor, colega eu sei o regimento interno, por isso que eu to
perguntando...”
Pessoa
“- Capitulo cinco artigo quartoze, item quatro, abrir-se-á tempo de um minuto para uma
manifestação favorável a proposta e um minuto a uma manifestação contraria, poderá
a mesa coordenadora em função da relevância do tema abrir seqüencialmente mais
uma inscrição para manifestação favorável e uma contraria a matéria.”
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Angela Bento
“- Exatamente isso que a gente ta fazendo! Néhhh quando a matéria é de relevância e
existem duvidas néh e enquanto a plenária não tive totalmente esclarecida pra votação
à gente abri os comentários. É e mesmo porque a gente ta aguardando uma posição
do pessoal da computação lá pra sabe o que... a partir do momento a gente pode
continua nas votações aqui.”
“- Alguém pode dá algum parecer pra mim? Do pessoal aí Zé ou quem ta digitando aí
tá tudo ok porque esse texto que ta na tela... continua a votação, muito obrigado!
Alguém se manifestou. Só que eu pediria pra voceis que tão aí faze uma correção no
texto porque esse texto que ta aqui, ele ta recortado e colado duas vezes acho, porque
ele fala, ele começa as três primeira linhas com uma proposta e logo depois ele
começa de novo me parece que é a mesma proposta ou não?”
“- Ou é outra proposta? Eu num entendi o que ta aí! Perfeito então vamo continuá esse
parágrafo terceiro. Éééé... bom eu já li a original que fala das vinte horas, a gente já
tinha ééé colocado a proposta do também do seu Célio, Manoel e Moacir ééé eu acho
que falto lê a da Margareth néhh! Éééé... a proposta da Margareth diz que também
será considerado horário normal o funcionamento...”
Margareth
“- Não já foi retiradaaa gente lembra que eu já retirei que era de supressão.”
Angela Bento
“- Foi dessa aqui então essa já foi retiradaaaaa! Perfeito então é a do seu Roberto, que
faltou eu sabia que tinha alguma coisa que tinha faltado lê é a do seu Roberto.
Parágrafo terceiro também será considerado horário normal de funcionamento das
atividades comerciais todo o mês de dezembro de segunda a sexta-feira das oito as
vinte e duas horas e aos sábados das oito às dezoito horas, bem como aos domingos
que antecede ao Natal das oito às dezoito horas.”
Pessoa
“- Só uma retificação ééé... das oito às vinte horas.”
Angela Bento
“- Das oito as vinte, por favor, no sábado, sábado, isso!”
Pessoa
“- Não os dois domingos que antecede o Natal.”
Angela Bento
“- Tá certo agora gente perfeito ééé... eu acho que isso foi mais do que discutido, a
gente pode ir pra votação direto ou alguém se sente ainda com alguma dúvida?”
Pessoa
“- Eu gostaria de considerando da primeira vez que foi falado a proposta do seu
Roberto Martins, eu gostaria de faze a sustentação dela no seguinte sentido: hoje nóis
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já temos a abertura de um domingo e realmente como é um mês especial com
movimento muito grande, Londrina atrai muita gente de fora e nóis entendemos que o
domingo é um dia primordial, dois domingos somente anteriores ao Natal pra gente
pode alavancar as vendas no comercio da Cidade.”
Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida? Vinte.”
Pessoa
“- De domingo é só até as dezoito.”
Angela Bento
“- Exato, ao domingos até as dezoito gente e só no sábado que é as vinte, dezoito,
isso a plenária se sente esclarecida pra gente pode por em votação? Seu Manoel
alguma dúvida?”
Manoel Teodoro
“- Não! Eu só voltaria na questão nossa, se for pra vota aos sábados até as vinte que
vota também até as vinte horas durante a semana que já foi aprovado.”
Angela Bento
“- Sim! é o que nóis fizemos a correção!”
Manoel Teodoro
“- Então ta beleza!”
Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida, alguém mais tem alguma dúvida com relação
a esse item certo! Em regime de votação então! Quem concorda com a proposta
original que esta em preto na tela, por favor, levante seus crachás? Que é o horário da
sexta até as vinte e duas e aos sábados até as vinte.”
“- Ninguém se manifestou então quem concorda com a segunda ééé proposta aí na
seqüência que é a proposta do seu Célio, Manoel e Moacir, por favor, levante seus
crachás, perfeito! Obrigada! Quem concorda com a proposta feita pelo seu Roberto
Martins pra esse parágrafo terceiro, por favor, levante seus crachás.”
“- Perfeito! Obrigado! Fica essa ultima proposta então. As abstenções, por favor,
alguém se abstém do processo? Não perfeito! Então fica essa proposta do seu
Roberto Martins como votada.”
“- Certo vamos então pra quarta. Pro quarto parágrafo. Éééé... a proposta original diz o
seguinte ééé isso aqui já foi votado, porque ta em vermelho aqui em baixo se isso aqui
já foi votado? Por favor! Gente, por favor! Seis mudaram de arquivo, esse arquivo
ééé... o... é e daí o resto daí pra baixo vai apagar tudo? Iiii... vamo volta pro outro?”
“- Seiissss entenderam o que ele falou? Que na hora do café eles vão juntá tudo,
porque como que eles tavam fazendo as alterações, ta trabalhando com dois arquivos,
então enquanto a gente for tomá café... é isso Zé?”
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José Luiz
“- É o seguinte, eu já falei isso de manhã e vou falar bem rapidinho. A gente aceitou
até as nove e poquinho as, as, as, propostas, a gente teve um pequeno problema e a
gente perdeu e teve que redigita alguma coisa e aí o que acontece, quando chegaram
até o parágrafo quarto se eu num engano do dezessete a gente tava com um arquivo e
tem um outro nome esse aí começa com zero, zero, ta vendo, ta, então esse zero,
zero, do quinto pra frente a gente redigitou tudo, então na hora do café nóis vamo juntá
tudo pra num ter perda de dados agora, vamos apresentar pra voceis tudo que a gente
viu certinho e segui. A gente pede desculpa, mais foi isso que aconteceu tá!”
Angela Bento
“- Perfeito!”
Pessoa
“- Alô eu queria pedi uma coisa! É o seguinte nóis aqui dos animais que nos
preocupamos com os animais de Londrina, a gente tava numa polêmica enorme e aí a
gente fez uma redação de consenso pra num trazer aqui em público uma grade
discussão então à gente pediria pra troca algumas questões que eu coloquei ta, pra
botá essa redação de consenso aí se fosse possível.”
Angela Bento
“- A plenária concorda com isso? Todo mundo concorda? Anne encaminha lá pra eles
fazerem essas modificações, por favor.”
Margareth
“- Uma questão de ordem que eu queria levantar que a Sônia levantou que é bem
pertinente ééé... do jeito que foi redigido que só agora que eu percebi de atividades
comerciais como apenas atividade comercial varejista do primeiro grupo que era o que
tinha horário ééé...”
Angela Bento
“- De qual artigo se ta falando? Oh Margareth.”
Margareth
“- O que nóis acabamo de votá! Parágrafo terceiro, no Natal, entendeu. Tá no Natal, o
que aconteceu é que foi do jeito, eu acredito que nóis entendemos que era o comercio
varejistas, porque, algumas atividades comerciais nóis até tínhamos votado vinte e
quatro horas e realmente do jeito, eu entendo que é o comercio varejista porque ele
estava até as vinte horas e agora esta se falando em funcionamento em dezembro das
atividades comerciais varejistas porque nóis temos outros grupos que já tavam
liberados, então nóis temos que tomar muito cuidado porque o entendimento é sobre
se natal, feriado, nóis tamo falando do grupo 1 que é o comercio varejista, só que
como aqui num tá e outros grupos são liberados e são comerciais também e
prestadores de serviços é bom que o pessoal na de redigi saiba que esses parágrafos
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tão se referindo ao comercio varejista do primeiro grupo, senão já confundiu toda a
votação heim!”
Angela Bento
“- Eu acho que confundiu! Porque o grupo nono ele num é, tudo isso que a gente ta
votando ele ta dentro do grupo nove. Se eu tive errada, por favor, me corrija e o grupo
nove ele é composto pela indústria da construção civil. É isso pelo menos na minuta
que eu tenho aqui.”
Margareth
“- Não, não, não, não!”
Angela Bento
“- Por favor, se pode colocar no grupo nove lá pra gente!”
Margareth
“- Parágrafos são independentes dos incisos lá de cima.”
Angela Bento
“- É isso Claudia, é isso? Esses parágrafos não estão dentro da construção civil, não!”
Margareth
“- Na hora que nóis estávamos votando eu acho que o entendimento que nóis tavamos
votando sobre o comercio de rua, o comercio varejista então eu acho que eu gostaria
de colocar isso como uma questão de ordem, que nóis colocássemos em votação que
aonde se lê, estabelecimentos comerciais que eu acho que é o meu entendimento que
se coloca estabelecimento comerciais do grupo 1 que foi o único que tinha restrição de
horários em relação o comercio senão vai ficar capengo.”
Pessoa
“- Concordo!”
Angela Bento
“- Pois ééé... alguém tem alguma sugestão? Claudia de como a gente...”
Pessoa
“- É só incluir a palavra varejista, igual ela falou.”
Angela Bento
“- Aonde em todos esses parágrafos!”
Margareth
“- Só nestes de Natal e os de coisa... o segundo e o terceiro parágrafo que nóis
tavamos falando estabelecimentos comerciais nóis votamos em vésperas que esses
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estabelecimentos comerciais são os varejistas que tava subentendido mais num
tava...”
Angela Bento
“- Certo naquele ultimo parágrafo que foi votado la no do seu Roberto que era no
parágrafo...”
Pessoa
“- Parágrafo segundo e terceiro. Aí é só coloca estabelecimentos comerciais do grupo
um.”
Claudia
“- É só fazer uma inclusão ali no texto sim óhhh, do comercio, estabelecimentos
comerciais do grupo um. É isso!”
Angela Bento
“- Isso, isso Margareth? Sônia?”
Claudia
“- Parágrafo terceiro também, néhh”
Pessoa
“- Terceiro também segundo e terceiro.”
Angela Bento
“- Certo! Todo mundo concorda? Vamos em frente então! Certo é esse arquivo néhh
Zé que nóis vamo votá agora? Zé é esse o arquivo...”
Pessoa
“- O parágrafo terceiro do jeito que tava lá ta sem a modificação que foi aprovado do
seu Roberto Martins.”
Angela Bento
“- É depois ele vai juntá na hora... é isso que ele tava esclarecendo lá.”
Pessoa
“- Ahhh ta ok, obrigado.”
Angela Bento
“- Sim! Sim! Jóia então vamo pros quinto, é isso? O quarto já foi votado néhh! Certo!”
“- O sexto parágrafo então ééé... o texto original proposto ééé as noemas
complementares necessárias para definição limitação dos horários de atividades e
especificação de atividades conforme cada grupo serão editadas por meio de
regulamento do poder executivo ééé... a proposta do seu Manoel, seu Célio, seu
Cícero para esse parágrafo, as normas complementares necessárias para definição e
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limitação de horários submetidos a analise do sindicato dos trabalhadores
interessados salvo a especificação de atividades uma vez aprovada serão editadas por
meio de regulamentação do poder executivo ééé... a tá eu num tava entendendo
aquele negocio em baixo achei que tinha mais alguma proposta. Bom ééé... o grupo
do seu Manoel, seu Célio e seu Cícero gostariam de defender essa proposta?
Explicar? Não!”
Manoel Teodoro
“- Não!”
Angela Bento
“- É alguém qué defender a proposta original? Não! A plenária se sente esclarecida
com relação a esse item? Em regime de votação ééé... quem concorda com a
proposta original que ta em preto aí na tela do artigo sexto, por favor, levante seus
crachás. Certo! É quem concorda com a proposta modificativa do seu Manoel, seu
Célio e seu Cícero que ta em vermelho pro parágrafo sexto, por favor, levanta seus
crachás. Perfeito! Então a proposta original foi aclamada. Tem alguma abstenção, por
favor? Nenhuma abstenção? É item, parágrafo sétimo.”
Margareth
“- Questão de ordem é eu quero retirá a minha proposta porque ela era ampliação eu,
na verdade era palavra restrição que tava sendo aditivada, aditiva nesse item mais eu
queria restringir o horário via acordo coletivo quando eu liberei vinte quatro horas como
nóis já restringimos o horário que devia aqui eu retiro o sétimo.”
Angela Bento
“- Perfeito então retirando a proposta da Margareth.”
Pessoa
“- Angela! Tem uma emenda tamém aí que é uma proposta do seu Roberto Martins no
parágrafo sétimo que num foi digitado.”
Angela Bento
“- Do sétimo organização confirma isso, por favor! Podemos votar então! Enquanto
eles vêem isso. Vamo passa pra frente enquanto alguém verifica isso. Se marca aí
artigo sétimo pra gente... é artigo 20º o inciso 2, o original. Bom o artigo vinte fala são
feriados as seguintes datas ééé... o inciso dois carnaval móvel ééé... a proposta do
seu Roberto Martins é com relação ao carnaval nesse inciso dois é terça-feira móvel,
ééé... é seu Roberto o senhor quer explicar isso?”
Pessoa
“- Sim! É porque o carnaval é um período e o único dia que é feriado no carnaval é a
terça-feira de carnaval, então a gente só ta querendo esclarece, porque o carnaval ele
começa no sábado e termina na quarta-feira ao meio-dia aqui no Brasil, em alguns
lugares vai além néhhhh, mais o feriado mesmo seria terça-feira de carnaval, tão a
107

gente fez o acréscimo aí pra deixa especifico que é a terça-feira de carnaval que é o
feriado e não a segunda, nem a quarta etc.”
Angela Bento
“- Certo alguém qué defender a proposta original? Não todo mundo se sente
esclarecido com relação a isso? Em regime de votação quem vota pelo item dois
carnaval móvel, por favor, levante seus crachás. Éééé... quem vota pelo inciso dois
ééé... carnaval terça-feira móvel que é a proposta do seu Roberto, por favor, levantem
seus crachás. Abstenções uma, duas, três, quatro, cinco, seis... seis abstenções certo!
Então a proposta do seu Roberto foi aprovada, tira então esse carnaval móvel que ta
em preto e vamo passá pra frente. Pessoal da sistematização, por favor, a hora que
tivé o tal do parágrafo sétimo lá do seu Roberto em ordem seiiis avisam pra gente?
Brigado! Verdinho jóia ééé... dentro do mesmo artigo também do seu Roberto no item
13 ééé a proposta original do projeto é dez de dezembro aniversário da cidade de
Londrina, seu Roberto propõem inciso 13 vinte de dezembro dia... é outra! Então num
é uma... acho que essa numeração então ta errada, porque o que ele tá propondo é
outra coisa! Ele ta propondo uma inclusão que vai ter que ser encaixado lá no meio
com uma outra numeração, vinte de novembro então ele vai antes do dias dez de
dezembro por enquanto vai como 14 é isso néhhh seu Roberto? Então ele ta propondo
um novo feriado pro dia vinte de novembro dia da consciência negra.”
Pessoa
“- Esse feriado já foi aprovado já existe só incluiu porque tava faltando.”
Angela Bento
“- Mas ele é facultativo num é? Não já é feriado! Então perfeito acho que num tem o
que votar isso néhh!”
Pessoa
“- Só uma inclusão pra regularizar a situação.”
Angela Bento
“- Perfeito então já pode dá isso como aprovado porque num tem o que fica discutindo.
Isso! Verde. Ééé... tem outro feriado... péra aí tem coisa aqui que num ta... é a
numeração seu Roberto que tava alterando?”
Roberto Martins
“- É veja bem! Isso, é que o feriado da consciência negra é dia 20 do 11 então pra
colocá seqüência eu coloquei no décimo terceiro a consciência negra que tava na
seqüência de data, 15 de novembro, 20 de novembro iii... aí o aniversario de Londrina
passa a ser o décimo quarto.”
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Angela Bento
“- Perfeito então pode apaga! É isso, porque o pessoal lá já fez a alteração isso! Já ta
no jeito... Claudia o café já ta no jeito lá? Claudia o café já ta no jeito pro pessoal?
Não! Então ta! Vamo passá pra frente então!”
Pessoa
“- O parágrafo sétimo será que já foi?”
Angela Bento
“- É! O que eles ficaram de me avisá. Eles tão digitando? Depois, oi, mais vai volta já!
Já ta digitado? É então eles vão volta lá no sétimo pra gente matá!”
Claudia
“- O Angela eu vou faze uma proposta da gente continuá porque o texto que ta sendo
apresentado ali, eles fizeram copia cola ali, então a gente vê que tem alguns textos
que tão em vermelho, então eu peço pra que a gente volte no dezessete depois do
intervalo com tudo corrigido iii... a gente continue a correção a partir da, da onde a
gente parou. Após o 17 lá...”
Angela Bento
“-É isso que eu tinha proposto.”
Claudia
“- Não! Éééé... com esse texto em vermelho vai confundir todo mundo. Então vamo
continuá ali na política administrativa e depois do intervalo quando o texto tivé
totalmente corrigido iii... dentro daquilo que a gente aprovou aí a gente volta.”
Angela Bento
“- Entendi, entedeu Zé? Eu não consigo enxergar, eu suponho que ele entendeu! Sim!
Perfeito! Então vamo tocá em frente! É esse artigo 21? Parágrafo terceiro, da
moralidade, do sossego público. Bom! Artigo 21º, o caput dele fala não serão
permitidos a natação, banho ou a pratica de esportes náuticos nos rios, córregos,
lagos e espaços públicos do município, exceto nos locais designados previamente
como próprios para esses fins ééé... o parágrafo terceiro diz os clubes sociais deverão
manter permanentemente em suas piscinas ummm... um o quê? Ah ta salva vidas
habilitado com formação especifica ou curso superior em educação física essa é a
proposta original. A proposta da Margareth diz o seguinte: os clubes sociais deverão
manter permanentemente em suas piscinas um salva vidas habilitado com formação
especifica ou curso superior de educação física no verão, nas férias, nos feriados e
nos finais de semana. É Margareth se qué defender isso, por favor?”
Margareth
“- Só tem que escreve que tirá o ponto e o n em letra minúscula porque é continuação
da mesma frase, ta!”
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Angela Bento
“- Entendeu povo? Depois de Educação Física na proposta da Margareth põe uma
vírgula, isso! E o n minúsculo.”
Margareth
“- A minha defesa é: a vida inteira eu freqüentei clube e eu acredito que no inverno
quando não é férias, num é final de semana e ta frio o clube ter que permanecer com
esse funcionário lá e ninguém nadando eu acho que é um custo que hoje a maioria
dos clubes já tem um custo muito alto, então eu acredito sim que no verão em
qualquer dia mesmo fora das férias, em todas as férias até a de inverno, nos feriados e
nos finais de semana eu acho que realmente há necessidade, mais a vida inteira eu
freqüentei e se eu for hoje no meio da semana, em dia escolar e no frio num tem
ninguém nadando.”
Angela Bento
“- Certo perfeito! Todo mundo entendeu se sente esclarecido à plenária. É então em
regime de votação. Bom eu num perguntei se alguém qué defender a proposta
original. Não!”
Luiz Carlos
“- Margareth só uma sugestão! Eu acredito que quando a Margareth se referiu a férias
ela tava referindo férias escolares tão talvez fosse o caso de inclui aí e deixar mais
claro texto.”
Margareth
“- Coloca férias escolares.”
Angela Bento
“- Isso perfeito ótimo! A plenária se sente esclarecida? Em regime de votação, quem
vota pela proposta original, por favor, levantem seus crachás perfeito! Quem vota com
a proposta da Margareth que ta em vermelho na tela? É então vence a proposta que a
Margareth fez perfeito! Abstenções têm alguma? Tem uma sua! Não tão nenhuma
abstenção. Pra frente povo! Aí, artigo 22 ééé... artigo 22 proposta original do projeto de
lei. Pois não?”
Carlos Levy
“- Esse capitulo artigo 22, desculpa do artigo 22 até o artigo 26 a proposta é suprimi
todos eles, iii... na verdade é uma mudança nesses artigos que é essas novas
redações do artigo 22, 23, 24, 25 e 26 ééé... então só pra esclarecer nesses próximos
artigos néhh é um bloco que trata da poluição sonora que agora passou pra secretaria
do ambiente iii... a proposta de mudança de todos os artigos na verdade houve uma
intervenção éééé no capitulo de poluição sonora, onde foram tiradas varias ééé
varias... foram tiradas vários ícones.”
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Angela Bento
“- É a gente vai pedi pra você defender de qualquer forma que você é o autor, néhh!
cada um deles nóis vamos lê e você defende...”
Carlos Levy
“- É que na realidade é assim é um todo então assim ééé... só pra esclarece...”
Angela Bento
“- É um bloco do mesmo tema tá certo!”
Carlos Levy
“- É eu preciso faze esse esclarecimento antes viu Angela! Tinha sido retirado, por
exemplo, ééé... não havia previsão pras fontes móveis de poluição sonora, o que há
agora iii... então é esse bloco como um todo ele foi modificado.”
Angela Bento
“- Perfeito! Ta jóia! Então vamo começar então o bloco do Carlinhos. Artigo 22, ééé...
saimo falando de carnaval e criamos o bloco do Carlinhos, embalamo. Éééé... artigo
22, os limites de emissão de sons de ruídos em decorrência de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais, religiosas, culturais e esportivas, e inclusive as de
propaganda obedeceram aos critérios previsto em regulamento tendo como referencia
a normas da associação brasileira de normas técnicas ABNT, a proposta do Carlinhos
para esse artigo diz o seguinte: a emissão de sons e ruídos em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, religiosas, culturais e esportivas
inclusive as de propaganda obedecerá no interesse da saúde, da segurança e do
sossego aos padrões e critérios determinados em regulamento com base nas normas
técnicas da ABNT. Parágrafo único, considerando prejudiciais a saúde, a segurança e
ao sossego publico para fins desse artigo os sons e ruídos que produzam no ambiente
externo ruído acima do permitido causando incomodo a residências, casas de
repouso, asilos, bibliotecas ou escolas. Carlinhos se qué defender isso?”
Carlos Levy
“- Bom é! Na verdade o caput ele fica quase igual se percebe ali que só trocamos ali
os limites de emissão vão ser esses para emissão tenha esses limites, então o caput
permanece quase o mesmo. Ééé... no segundo é da proposta original depois foi
mudado pela secretaria de fazenda nóis já conversamos inclusive com eu num sei se
ooo... Nicolsen ta ai, mais...”
Pessoa
“- Ele teve que sair Carlos! E deixou eu incumbido de falá o que você já disse e se for
necessário algum esclarecimento com relação a gerencia de fiscalização de alvarás se
a plenária me permiti eu poderei faze tranquilamente, mais sem qualquer problema, se
você quisé continuá, por favor.”
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Carlos Levy
“- Não perfeito! Porque inclusive foi conversado com o Nicolsen porque eles tem uma
experiência lá na secretaria de fazenda com relação à poluição sonora ele concordo
com essas novas redações também em que a gente resgatou néhhh essa previsão
que tinha já no texto original que consideram-se prejudiciais a saúde aaaaaa
segurança e ao sossego público a emissão de sons éé até pra mostrá que esses
limites são, justamente pra você protege a saúde a segurança e o sossego público.”
Angela Bento
“- Certo alguém qué defender a proposta original?”
Pessoa
“- Eu num sei se seria agora ou no momento do esclarecimento, apenas a diferença ali
entre referencia e base, com base o original diz com referencia as normas da
associação brasileira de normas técnicas, já a redação nova diz com base, alguma
diferenciação nesta expressão como referencia e com base, seria com base a partir de
ou como referencia exata a ABNT?”
Angela Bento
“- Carlinhos eu num sei pra mim é a mesma coisa!”
Carlos Levy
“- Pra mim é a mesma coisa se quisé mudar tamém num tem problema.”
Margareth
“- Só um esclarecimento! Carlinhos porque se num colocou escritórios tamém? Porque
num vai ser prejudicial à saúde e ruídos pra quem trabalha o dia inteiro é terrível
tamém num é?”
Carlos Levy
“- O vamo vê ali.”
Pessoa
“- Poderia trocar tudo por vizinhos.”
Margareth
“- Que os prestadores de serviços, quem trabalha em escritórios múltiplos...”
Carlos Levy
“- Deixa eu só lê aqui! Ééé... causando incomodo ééé a vizinhança, pode sê!”
Pessoa
“- Iiii... aquelas academias que fica ligada noite e dia e você mora do lado?”
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Carlos Levy
“- É a vizinhança como um todo, pode sê! Pode-se troca incomodo a vizinhança.”
Pessoa
“- Num seria interessante colocar qual é o permitido?”
Carlos Levy
“- Então esse é justamente o que foi retirado da redação original e eu não coloquei até
porque houve um entendimento que os limites eles já tão na norma da ABNT néhh,
então é nesse sentido que havia tirado e eu realmente até num coloquei de novo.
Então nas duas redações quanto na original quanto na proposta não tem esses
limites.”
Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida pra gente pode votar? Sim em regime de
votação...”
Margareth
“- Tira o resto fica vizinhança acaba o resto néhhh!”
Angela Bento
“- Exatamente!”
Pessoa
“- A vizinhança crase néhh!”
Angela Bento
“- A aaa... isso e tira o resto depois de vizinhança perfeito!”
Pessoa
“- Tava conversando aqui com o Carlinhos o grande problema é consegui essas
normas técnicas eu acharia muito bacana se essas normas técnicas tivesse na
secretaria pra quem se interessasse...”
Carlos Levy
“- Posso esclarecer! Que ali ta falando com base no regulamento néhh que tenha
referencia nas normas técnicas, então com base nas normas técnicas vai ser feito um
decreto que é o regulamento instituindo aqueles limites, então vai ter o decreto néhh
na verdade. É ta escrito lá no regulamento com referencia as normas técnicas.”
Angela Bento
“- Certo gente a plenária se sente esclarecida com relação a esse ponto? Perfeito
então em regime de votação esse artigo vinte e dois quem concorda com a redação
original que ta em preto na tela, por favor, se manifeste levante seu crachá.”
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“- Quem concorda com a redação feita pelo Levi, o artigo vinte e dois em vermelho na
tela, por favor, se manifeste. Perfeito! Abstenções? Ninguém se abstendo, então a
proposta do Carlinhos fica como a votada, aprovada certo! Artigo vinte e três, ééé...
artigo vinte e três, humhum, nóis temos duas propostas modificativas o original que
esta sendo proposto, não serão fornecidos alvará de licença para casa de diversões
noturnas que estiverem localizados a menos de 30 metros lineares de hospital, zonas
residenciais, casas de saúde e assemelhados.”
“- A proposta do Artur pra esse artigo diz que, não serão fornecidos alvarás de licença
para casas de diversões noturnas que estiverem localizadas a menos de 100 metros
lineares de hospitais, zonas residenciais, casas de saúde e assemelhados.”
“- A proposta do Carlos Levy pra esse mesmo artigo, fica proibido executar qualquer
trabalho, evento, atividade ou serviço que produza ruídos acima dos limites
estabelecidos ficando as fontes fixas de poluição sonora sujeita em caso de
irregularidades a notificação e autuação podendo serem interditadas até a sua
regularização e na reincidência sujeitos a apreensão dos equipamentos geradores de
poluição. Essa proposta é nesse lugar mesmo Carlinhos?”
Carlos Levy
“- Na realidade é o seguinte o artigo vinte e três passaria a ser artigo vinte e cinco
então essa seria uma proposta de nova redação com novo artigo. É o artigo vinte e
três ele mantém, eu num propus de retirar ele entendeu?”
Angela Bento
“- Essa proposta de artigo vinte e três que ta aqui é outro artigo? É isso?”
Carlos Levy
“- É outro artigo esse.”
Angela Bento
“- Então gente, por favor, tirem ele daqui.”
Carlos Levy
“- Só como sugestão discuta a proposta que foi feita de modificação dele e a minha
proposta como a proposta de um novo artigo. Que na verdade é trazendo uma
proibição.”
Angela Bento
“- Mais nessa mesma seqüência ou no artigo vinte e cinco como você tava falando,
pode ser artigo vinte e cinco, pode ser como artigo vinte e cinco, pois não?”
Pessoa
“- Angela! Conversando aqui com o João Vicente a respeito do artigo vinte e três, haja
visto que foi uma proposta do Arthur se pudesse colocar ali a questão de Igrejas, na
mesma proposta ali do Arthur haja visto que a questão de diversões noturnas serem
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abertas ao lado de templos religiosos ou qualquer outra atividade religiosa, igreja
católica pode também prejudicar a atividade religiosa desta denominação.”
Angela Bento
“- O Arthur qué se manifestar com relação a sua proposta? Tá aí? Ah! O Arthur vai
então defender a proposta dele e já responder a sua pergunta.”
Arthur
“- É o seguinte porque eu moro ali na JK em frente o Mercadorama a hora que tem
show no Moringão em casa num adianta nem ligar a TV e ali dá bem mais de 100
metros, o Hospital Infantil é ali do lado então eu acho que até 100 metros eu ainda
acho pouco nesse caso.”
Pessoa
“- Você toparia incluir na sua proposta pra manter essa distancia inclusive de templos
religiosos ééé... o que nóis estamos propondo.”
Arthur
“- Sim concordo! Porque inclusive no Moringão tem muitos eventos religiosos e quando
tem esses eventos ai a redondeza da... concordo plenamente.”
Pessoa
“- Ok!”
Margareth
“- Posso pedi um esclarecimento pro Levy? Levy ééé... nas normas existem uma
graduação em relação ao volume, se nóis colocarmos na lei que independente da
distancia tenham que ser respeitadas as normas em relação à fonte de som, nós já
num estaríamos éééé protegendo do que... eu tenho muito medo desses 100 metros,
as normas protegem realmente em relação ao barulho.”
Carlos Levy
“- As Normas técnicas elas trazem parâmetros e limites pra cada tipo de, de, qué dize
próximo de templos de escolas etc, etc, etc, também próximo de residência pra
período diurno, período noturno elas tão bem completas é esse artigo ele trás uma
outra limitação que é com relação a distancia então num sei ai fica a critério da
plenária.”
Margareth
“- A minha pergunta é: se cumpri a norma, ééé... se ele num ta cumprindo a norma
pode se até 200 metros vai ser barulho se ele tivé cumprindo a norma nos 30 metros
ele protege?”
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Pessoa
“- Não desculpa doutora à questão num é só barulho a questão é o tipo o ambiente
porque se você vai num movimento religioso, por exemplo, às seis horas da manhã
tem gente saindo da boate, casa noturna, bêbado esse horário entendeu a questão
num é só com relação à preservação de barulho que ai se tem uma vedação técnica
que você tem obrigatoriamente, tem que ter pra num ter esse escape desse som
desse ruído acima do limite tolerável o problema é o ambiente, então a gente qué
preservar o que? Escolas, hospitais, zonas residenciais, casa de saúde, igrejas,
templos religiosos, desse tipo de problema.”
Margareth
“- Eu sou arquiteta também urbanista fora advogada e quando aqui o Humberto sabe
nas Zonas Residenciais existem zonas que são exclusivamente residenciais e
algumas zonas que são ZRs mais são permitidos um monte de atividades comerciais,
então quando se coloca Zonas Residenciais e naquelas que tem maior, aquelas
centrais, nos tamo falando da Belo horizonte, Higienópolis, Higienópolis já é um Zc,
mais existem varias regiões que são ZRs, que são Zrs também comerciais e até
industrias leves, então eu to falando com problema de inclusive de nomenclatura.”
Angela Bento
“- O Humberto pode esclarecer, por favor?”
Humberto
“- Exatamente isso, todas as zonas que nóis temos comerciais, que tem de uso, são
de uso misto elas admitem a área residencial, então se nós colocarmos 100 metros
num vai pode instalar nenhum tipo dessa atividade.”
Pessoa
“- Não são casas de diversão noturna? Não é comercial!”
Humberto
“- Não é essas atividades que estão apontadas aí! Eu acho que a gente tem que faze
valer é o cumprimento da legislação enquanto a emissão ao ruído. O colega tem razão
que tem o problema do ruído interno e tem o problema do ruído externo tamém que é
o pessoal que sai baleado aí néhhh, mais se nós vimos que 100 metros aí num vai
pode instalar nenhum desses serviços, serviços não casas noturnas.”
Angela Bento
“- Certo!”
Pessoa
“- Já seria vice-versa nem as casas de saúde próximas as diversões noturnas ou ao
contrario diversões noturnas...”
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Humberto
“- Vale pros dois.”
Pessoa
“- A questão do templo religioso, digo mais pelo fato das crianças principalmente no
domingo pela manhã a maioria das igrejas, as catedrais os templos evangélicos tem
atividades com crianças no domingo pela manhã e isso prejudica muito uma casa de
diversão noturna próxima a esta igreja, pessoas saindo bêbadas, ou seja, pode
prejudicar a questão de movimentação de crianças nos templos religiosos.”
Angela Bento
“- Eu acho que a gente num ta discutindo nesse momento a questão seja a entrada e
saída seja la de onde. É questão de barulho. Se eu num perdi o foco eu acho que era
isso então vamo volta pro que a gente tava discutindo senão daqui a pouco a gente vai
começar a dar tiro pra tudo quanto lado.”
“- É então a gente ta no artigo vinte e três eles tinham solicitado Arthur pra você
colocar ééé na sua proposta a questão dos templos religiosos é isso? É no mesmo
patamar da casa de diversão é isso? Só serão fornecida alvarás para casas de
diversões... Bom o Arthur acha que é pertinente a intervenção dos colegas então, por
favor, após, após o que Artur?”
Pessoa
“- Casa de saúde e assemelhados.”
Angela Bento
“- Casas de saúde e assemelhados, templos religiosos.”
Pessoa
“- Antes de casa de saúde fica melhor néhh!”
Angela Bento
“- Zonas residenciais vírgula templos religiosos.”
Pessoa
“- Oportunidade dele vê a pessoa indo na igreja e mudá voceis vão tirá gente!”
Angela Bento
“- kakakakakaka...”
Pessoa
“- Eu como filha de pastor que tenho que dize que muitas vezes naquele momento é
que a mudança pode acontecer, voceis tão tirando...”
Angela Bento
“- Certo! Todo mundo se sente esclarecido com relação? Fala Michel!”
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Michel
“- Eu só queria sabe dos proponentes que estão discutindo aqui se inclusive Arthur se
tão levando em consideração que essas alterações não afetariam os atuais, igual o
Moringão. Num se pretende aqui com essa alteração deixe de haver eventos lá no
Moringão ou é isso que se pretende?”
Angela Bento
“- Não é porque a lei entra em vigor a partir do momento que...”
Michel
“- Eu tive a impressão que...”
Angela Bento
“- Não, não o que ta rolando vai continuá rolando, infelizmente tem coisa que a gente
num dá pra... é bom todo mundo se sente esclarecido com relação a esse artigo?”
“- Então em regime de votação artigo vinte e três a proposta original os 30 metros sem
templos religiosos, quem é a favor? Eu acho que é bom contar.”
“- É eram treze pessoas, artigo vinte e três a proposta de modificação do Arthur quem
se manifesta levanta, por favor, quem concorda? Por uma proposta fica a proposta
original! Dos 30 metros, por uma, por um voto. Abstenções, por favor, seis abstenções.
Certo vamo passa então... eu tenho uma pergunta pra faze pra plenária, passaram um
recadinho aqui que o café o coffe-break ta servido. Éééé a gente continua termina
esse bloco do Carlinhos ou vamo pro cafezinho? Quem é do café levanta a mão?
Certo! Quem é do Carlinhos, do bloco?”
“- Ixxxe vamo ter que contar heim! Por que, que eu fui perguntar podia ter anunciado o
café... ééé... vamo vota então em regime de todo mundo se sente esclarecido com
relação ao café kakakakakaka certo! Então em regime de votação quem qué ir pro
cafezinho agora, por favor, levante os crachás? As duas mãos num vale, só uma. Tem
gente desesperado de fome, ta vendo o que voceis tão fazendo, isso é maldade.”
“- Treze pro café. Quem prefere terminar esse bloco do Carlinhos pra gente sai depois
pro café? Por favor, levante os crachás. Dezoito, o rolo compressor do Carlinhos
passou por cima do café kakakakakaka. Continuando então, artigo 24 é a proposta
original, constatada qualquer irregularidade com o nível de geração de ruído caso a
mesma não posa ser imediatamente sanada, após a devida notificação poderá ser o
estabelecimento gerador autuado iii a te mesmo interditado até a sua devida
regularização. Proposta do Carlos Levy pra esse artigo, Carlinhos só umaaa são duas
propostas diferentes ou complementares?”
Carlos Levy
“- Na realidade esse artigo foi trocado esses dois artigos seguintes eles são novas
redações, vai substitui, então vai separar a fonte fixa de fonte móvel néhhhh, fonte
móvel só pra esclarecimento são carros de som néhhh aqueles playboyzinhos que
anda com aquele carro batendo som alto na rua etc, e fonte fixa são estabelecimentos
néhhh etc que tem...”
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Angela Bento
“- Esse artigo 24B ééé... seria um parágrafo único desse artigo 24 é isso?”
Carlos Levy
“- Seriam dois artigos diferentes um falando da fonte fixa e outro falando da fonte
móvel, porque na redação original não estava falando de fonte móvel tava ficando pra
trás as fontes móvel de poluição sonora.”
Angela Bento
“- Todo mundo entendeu o que ele acabou de explicar? Então eu vou lê o artigo 24 e o
artigo 24B, é artigo 24 da proposta do Carlinhos as autoridades competentes pela
fiscalização deverão autuar os infratores responsáveis por fonte móveis de poluição
sonora, que poderão ter seus equipamentos apreendidos como instrumentos de
infração. Artigo 24B fica proibido executar qualquer trabalho, evento ou atividade ou
serviço que produza ruídos acima dos limites estabelecidos ficando fontes fixas de
poluição sonora sujeitas em caso de irregularidades a notificação e autuação podendo
serem interditadas até a sua regularização e na reincidência sujeitas a apreensão dos
equipamentos geradores de poluição, é o certo seria votar separado. Alguém tem
contra a gente vota isso em bloco?”
Pessoa
“- Esclarecimento o áudio ta escrito 24 em vermelho eu queria perguntar pro Carlos se
é 24A e aí seria uma inclusão ou ele ta substituindo 24 escrito em preto.”
Carlos Levy
“- To substituindo o 24 e o 25 com esse texto na verdade, se a gente puder ler o 25 ali
essas duas redações substituem o 24 e o 25 néhhh, só como esclarecimento é na
fonte fixa a gente primeiro notifica depois autua na fonte móvel como se num vai pegar
o mesmo ser duas vezes batendo as vezes som na rua néhh se já pode apreender de
pronto néhhh! autuar direto.”
Angela Bento
“- É então se você ta ééé... substituindo por esses dois artigos o 25 também?”
Carlos Levy
“- O 24 e o 25.”
Angela Bento
“- Certo! Em preto néh então coloquem o artigo 25 pra cima também é logo depois do
24 preto.”
Pessoa
“- Um esclarecimento, o Carlos num seria interessante autuar de imediato ou só assim
já ta? porque é pra autuar no momento ali de imediato ali néhh! Minha intenção é
ajudá e não prejudicar.”
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Carlos Levy
“- Isso! Pode ser, de imediato ali num prejudica se colocar o de imediato néhh! Num
tem problema nenhum, pode sê. O que eu digo é que eu to de acordo, sem problema.”
Angela Bento
“- Gente o artigo 25 ele tem um monte de...”
Carlos Levy
“- Ééé esses parágrafos seriam suprimidos porque esses parágrafos já são técnicos a
norma técnica já coloca.”
Angela Bento
“- Já coloquem esses parágrafos lá pra cima também.”
Carlos Levy
“- Isso! Os parágrafos eles dizem aqui ó pra medições tem que ser consideradas a
curva A com o microfone afastado tantos metros etc, isso tudo a norma técnica já fala
como que é feita a medição, então é na curva A tantos metros da fonte fixa sem ruído
de fundo isso é norma técnica não precisa ta na lei néh isso já ta na norma técnica
num precisa ser considerado, de acordo com o artigo anterior que fala ser
consideradas as normas da ABNT, néhh, então seria suprimido esses parágrafos
todos aí.”
Angela Bento
“- É alguém qué fazer a defesa dos artigos originais que tão aí? Não! Todo mundo se
sente esclarecido?”
Margareth
“- Não só mais uma perguntinha ééé... esses sons que colocam quando tem greve
aqui na frente da prefeitura ele vai ficar entre móvel e fixo, não é carro de som e não é
um estabelecimento?”
Carlos Levy
“- Fonte móvel.”
Margareth
“- Fonte móvel ótimo!”
Angela Bento
“- Todo mundo se sente esclarecido com relação? Não!”
Pessoa
“- A uma dúvida aqui! Onde está em vermelho lá em cima?”
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Angela Bento
“- Vai mais pra baixo gente, isso!”
Pessoa
“- O 24B fica proibido executar qualquer trabalho e evento, tal, tal, que acima do limite
néhh, isso aí eu acho um pouco de incoerência porque é impossível se fazer qualquer
atividade social ou cultural sem que o som esteja acima das normas da ABNT, num
existe isso! Uma fala alta já atingi os níveis de decibéis, então não vai poder ter nada o
carnaval num vai poder ter, então será que nóis num estamos indo pra um caminho
estranho.”
Margareth
“- Num é a parte externa Levy?”
Carlos Levy
“- Isso é no ambiente externo néhh! Mais isso sempre teve na lei de qualquer forma
uma, um evento ele é sujeito a autorização especial daí... sob autorização pra eventos
que daí é uma situação a parte ele num entra nem na fonte móvel nem na fonte fixa, a
legislação o código de postura atual em vigor ele já trata dessa forma néhhh, agora eu
entendi o que você ta falando néhh, se colocar néhhh uma ééé... um parágrafo único
dizendo que os eventos com autorização especifica porque isso daí já ta lá na parte de
eventos.”
Pessoa
“- O próximo item Carlos. Abaixo a gente irá discutir.”
Carlos Levy
“- É néh! Abaixo néhh!”
Pessoa
“- Eu tenho uma outra dúvida até porque eu num entendo da parte jurídica. O nosso
amigo ali, seu nome Michel! O Michel falou sobre autuar de imediato é possível é legal
autuar sem notificar?”
Michel
“- É justamente por isso que eu levantei a questão de imediato porque a notificação
geralmente quando ela é tecnicamente viável você notificar que seria o caso de
estabelecimento fixo, o que o Levy levantou é que a pessoa que está em móvel
veículo, etc, se ele fez a infração e vai embora e ai você vai notificar... qué dizer foi
embora num tem como ser eficaz, por isso que é o de imediato por isso néhh Levy?”
Carlos Levy
“- Isso! Quando é uma pratica de infração leve néhhh, normalmente voce notifica agora
quando até a infração é pesada ou quando tecnicamente é inviável... ou como o Michel
disse ai você autua direto na verdade voce pega uma pessoa, por exemplo, causando
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uma poluição grave voce num vai notificar ele, se já autua néhh, ele ta praticando
infração.”
Pessoa
“- Eu acredito que seria importante fixar essa especificação na questão do móvel,
porque pode acontecer num momento que haja uma atividade seja também mal
compreendido pelo fiscal iii... notificado e autuado isso gera um constrangimento muito
grave muito grande porque num dá chance pra defesa, num dá chance pra construir
um processo de defesa então acho que seria importante fixar essa questão móvel se a
notificação e a autuação imediata são pra móvel, especifique-se.”
Angela Bento
“- Carlinhos?”
Carlos Levy
“- Tá especificado lá a autuação imediata é para o móvel, ta no artigo do móvel iiiiii
notificação previa depois da autuação ta no artigo do fixo, da fonte fixa, é um artigo
fonte fixa e um artigo fonte móvel.”
Angela Bento
“- Esclarecido? Gente alguém tem mais alguma dúvida com relação a esses artigos 24
e 25?”
Pessoa
“- Eu tenho mais uma, só que é de natureza técnica o Levi talvez explique é essas
normas da ABNT dizem que são níveis de ruídos de acordo com o tempo de
exposição ao tempo de ruído também, é isso? Se você ficar oito horas aí a oitenta e
cinco decibéis, se você ficar sete horas a noventa decibéis, seis horas...”
Carlos Levy
“- Não, essa norma ela fala dos danos a saúde néhhh!”
Pessoa
“- Eu estou me referindo a NR do ministério do trabalho, NR 15, NR...”
Carlos Levy
“- Essa é uma outra norma técnica néhhhh, que fala do tempo de exposição, essa é
mais pra ambiente de trabalho, entendeu! Essa que você ta falando, a norma pra
poluição sonora ela especifica limites conforme a redondeza néhhh, então próximo de
hospital é tal limite, próximo de residência é tal limite, zona comercial tal limite,
industrial...”
Pessoa
“- Independente do tempo de exposição?”
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Carlos Levy
“- Independente.”
Angela Bento
“- Todo mundo se sente esclarecido com relação a esses dois artigos? Então... só que
nóis vamo ter dificuldade de colocar os dois na tela, ééé... na realidade a gente ta
substituindo o artigo 24 e 25, por esses dois artigos que o Carlinhos colocou aqui
artigo 24 e 24B, que ééé concorda com a manutenção da proposta original que ta em
preto, 24 e 25 e os seus parágrafos por favor levante seus crachás. Certo! Quem
concorda com a substituição daqueles por esses artigos do Carlinhos ta propondo 24 e
24B, por favor, se manifestem.”
“- Abstenções? Uma, duas, duas abstenções nós tivemos. Então os dois artigos
originais ficam suprimidos e os artigos que o Carlos... isso! Vinte e quatro depois essa
numeração o pessoal vai arrumá. Carlinhos!”
Carlos Levy
“- Posso já esclarece, fala pra próxima é suprime o artigo 26º porque a fiscalização,
embora o principal autor seja a secretaria do ambiente ela poderá eventualmente ser
feita pela secretaria de fazenda, pelo CMTU, néhhh, imagine que as fontes móvies, por
exemplo, a fiscalização da CMTU pode autuar também, tão num é interessante que na
lei esteja dizendo que vai ser a secretaria do ambiente, senão a fiscalização feita por
um outro agente pode ser anulada numa defesa, alguma coisa desse tipo.”
Angela Bento
“- A sua proposta num era com relação a esse artigo néhh!”
Carlos Levy
“- Era que a minha proposta original era transformar o artigo 23 em 25 até porque
naquele sentido mesmo o artigo 23 fala mais de zoneamento do que de poluição
sonora, mais pode ficar desse jeito, pra fica mais fácil...”
Angela Bento
“- O 23 falava em fornecimento de alvarás, não serão fornecidos alvarás para casa de
diversões.”
Carlos Levy
“- A idéia era deixa fora da poluição sonora mais a idéia agora pra ficar mais simples é
o seguinte é suprimi o 26 só e acabou.”
Angela Bento
“- Todo mundo entendeu o que o Carlos falou?”
Carlos Levy
“- Suprimi o 26.”
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Angela Bento
“- Certo! Todo mundo concorda com a supressão desse artigo 26? Alguém não
concorda? Alguém se abstém? Então nóis tivemos 3 abstenções e uma pessoa que
não concordo então só pra fica registrado, certo!”
“- Então a gente acabou o bloco do Carlinhos e agora nóis vamo tomá café! Tá bom!
Quinze minutos! Isso? No maximo gente por que óh só lembra que são quatrocentos e
poucos artigos e nóis ainda estamos no artigo 26.”
Obs: Intervalo do café (15 minutos)
Angela Bento
“- Pessoal da sistematização a gente pode retomá, um minutinho o pessoal ta pedindo
lá pra termina as... pessoal que ta ainda aí por fora se puder retornar ao plenário pra
gente recomeçar! Gente vamo retomá então!”
“- Éééé... o pessoal aí da sistematização o Zé disse que pode voltar o documento
desde o começo pra plenária vê que já foi feita as modificações ta tudo certinho, que
os verdinhos tão verdinhos que num tem mais nenhum vermelhinho lá pra trás que
esse documento é o documento, se alguém tiver alguma duvida?”
“- Isso! Pode iii... mais rapidinho. Bom esse já é o documento com todas as alterações
votadas e certinhas. Então é a partir daqui que nóis vamo retomá. Eu queria avisá que
segundo o pessoal da organização a gente já venceu 73 propostas de alteração e que
faltam 40 então que eu acho que nesse objetivo nosso é agora vencer isso e se
possível ainda hoje pra gente num ter que voltar a amanhã então o quanto a gente
puder acelerar isso vai ser bom pra gente.”
“- Fala seu Roberto! Parágrafo sétimo ficou alguma coisa pendente? Num tinha
votado? A gente já voltou seu Roberto nisso... pode voltar no parágrafo sétimo do
artigo, eu acho que é do, do, o artigo é 17 logo depois do nono néhh, do grupo nono.”
“- Firmados entre os sindicatos patronais e os trabalhadores serão considerados para
fins de ampliação de horário de funcionamento dos estabelecimentos para situação
não prevista anteriormente com anuência do município, isso já num foi votado?”
Pessoa
“- O senhor tem certeza que isso num foi votado? Porque no texto aqui esta em verde
ééé a gente tinha entendido que já tinha sido votado.”
Roberto
“- Foi votado sim...”
Angela Bento
“- Ah ta! A proposta do senhor é esta que ta escrita aqui aí na, na, na, na... aonde?”
Roberto
“- É que no texto original ta os acordo coletivos e pra legalizar nós temos que colocar
as convenções coletivas de trabalho e os acordos tão tem que só acrescentar só as
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convenções, que os acordos é feito entre os sindicatos dos empregados e as
empresas...”
Angela Bento
“- Então faz favor pessoal, copia esse artigo coloca ele em preto primeiro, isso faz uma
copia em baixo isso e na frente aí as convenções coletivas é isso seu Roberto? As
convenções coletivas e os acordos coletivos é isso? Perfeito ai coloca em vermelho
depois.”
Pessoa
“- É convenções! Tem que ser tudo maiúsculo a primeira letra maiúscula, por favor!”
Angela Bento
“- Sim! Tinha uma proposta do seu Roberto que ia ser incluída iii... que tinha... isso!”
“- Bom então tinha ficado pra trás esse parágrafo do artigo 17.”
Roberto
“- As convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos.”
Angela Bento
“- No vermelho então coloca as convenções coletivas de trabalho. Não! O vermelho já
é o seu texto de trabalho e os acordos coletivos assim! O que ta em vermelho seria a
sua proposta. Ta correto seu Roberto, por favor, então!”
Roberto
“- É ta assim as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho
firmados pelos interessados serão considerados... aí só termina, para fins de
ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos para situações não
previstas anteriormente com anuência do município.”
Angela Bento
“- Certo! Bom então é um acerto de texto que o seu Roberto ta propondo e o original ta
os acordos coletivos firmados entre os sindicatos patronais de trabalhadores serão
considerados para fins de horário de funcionamento dos estabelecimentos para
situações não previstas anteriormente com anuência do município, proposta do seu
Roberto é que o texto fique assim: as convenções coletivas de trabalhos e os acordos
coletivos firmados entre os sindicatos patronais e de trabalhadores serão considerados
para fins de ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos para
situações não previstas anteriormente com anuência do município. Certo seu Roberto
quer defender?”
Margareth
“- Eu queria um esclarecimento? O que serão as não previstas? Que o que eu entendo
é que elas podem modificar as previstas, que são as não previstas nessa...?”
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Angela Bento
“- Seu Roberto, o senhor que fez a proposta, por favor, defenda!”
Roberto
“- Eu confesso que eu não saberia te...”
Pessoa
“- Eu poderia coloca! É comum nós termos campanhas especiais, campanhas de
liquidação iii... aí você cria uma semana de liquidação faz o acordo entre os sindicatos,
isso num é previsto no código de postura, acordado aí ele é efetivado.
Margareth
“- Tá bom, obrigado.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a esse parágrafo? Então em regime de
votação as pessoas é que votam pela permanência do artigo original do artigo 7º
original que ta em preto aí na tela, por favor, levantem seus crachás. As pessoas é que
concordam com a alteração proposta pelo seu Roberto do artigo 7º que ta em
vermelho aí, por favor, levantem seus crachás.”
“- Abstenções? Temos uma, duas três, quatro, cinco abstenções. Então o texto do seu
Roberto a proposta dele fica aprovada então! Que duvida cruel. Perfeito então agora
acho que agora nóis podemos retornar para o artigo 27 perfeito! É artigo 27 tem só
uma proposta de alteração? É artigo 27 o artigo original diz o seguinte: são
considerados diversão pública ou evento para os efeitos deste código as festas,
congressos, reuniões de caráter empresarial, político, cientifico, cultural, religioso e
social, espetáculos de qualquer natureza, shows, exposições, circos, competições
esportivas ou de destrezas e similares, reuniões dançantes e outros acontecimentos
ou atividades assemelhadas.”
“- A proposta feita pelo Jeferson França diz o seguinte: são considerados diversão
pública ou evento para os efeitos deste código as festas, congressos, reuniões de
caráter empresarial, político, cientifico, cultural e social espetáculos de qualquer
natureza, shows, exposições, circos, competições esportivas ou destrezas e similares,
reuniões dançantes e outros acontecimentos ou atividades assemelhadas ele ta
tirando pelo o que eu entendi a palavra religioso.”
Jeferson
“- Isso posso falar? Nesse ato eu estou aqui como pastor, sou pastor da Igreja
Assembléia de Deus estou representando o Conselho de Pastores de Londrina. O
artigo 27 ele dispõe de uma condição para a realização de eventos e congressos, as
igrejas elas vivem em constantes eventos, congressos, reuniões, iii... isso tudo de
caráter interno, então eu acho desnecessário haja visto, que existimos uma liberdade
para atuar dentro de nossas igrejas colocando religioso em diversões públicas, porque
os congressos as festividades, as reuniões elas são de caráter interno e também as
sociais que nóis fazemos então eu proponho que seja retirado devido a isso.”
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“- Imagine os senhores que ao fazerem um congresso em suas igrejas teremos que
pedir a permissão para a prefeitura conforme disposto no artigo 28 para realização do
evento, então isso ficaria complicadíssimo para as igrejas porque todos os meses são
realizados festividades, congressos, reuniões e eventos dentro das igrejas.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer defender a proposta original?”
Margareth
“- É eu quero defender e fazer um esclarecimento. Na oficina em que nós estávamos
discutindo isso o que foi conversado no caso dos congressos também foi discutido que
os congressos que são feitos, nóis estávamos discutindo congressos culturais eles não
tem... hoje foi esclarecido pelos fiscais da prefeitura não precisa desse tipo de
autorização, voce vai fazer um congresso qualquer, uma conferencia dentro de local
próprio pra isso num é exigido, isso daí está, essa exigência são pra eventos fora dos
locais que já são destinados pra isso iii... aí outra coisa independente da minha
religião, respeito todas eu acho que a lei tem que ser laica iii... o que nóis tamo a
proposta é pra que todos os tipos de eventos culturais ou religiosos sociais, têm que
ser tratado do mesmo jeito então eu gostaria, eu num to vendo o fiscal aqui mais ele
esclareceu que não se tratava desses eventos porque realmente você imagina uma
universidade que constantemente tem conferencias, congressos internos, ele falou que
entra, são aqueles externos muitos maiores que essa lei ta querendo colocar e a
minha idéia é que continue o primeiro artigo por ser a lei laica néhh!”
Pessoa
“- É se a plenária me permiti como membro da secretaria de fazenda da fiscalização eu
gostaria de esclarecer exatamente esse ponto, a doutora tem razão nas palavras visto
que nas oficinas e hoje de fato para os eventos que são acontecidos na própria
natureza da atividade seja ela um templo religioso ou mesmo numa boate ela num
precisa dessa autorização, só que do jeito que esta aqui, parece que a gente tem que
adequar o texto de uma forma que fique parecendo exatamente o que a doutora quis
dizer, realmente hoje se você quer realizar um evento fora do tempo vamos supor você
quer interditar uma rua, num é por questão seja qualquer evento tem que se retirar
uma autorização especial porque ali você vai ter a manutenção do transito, estruturas
que precisam de um alvará especial pra isso.”
Jeferson
“- Haja visto que eu num identifiquei a questão aqui e também num há especificado
nem identificado sobre a localização então por isso eu fiz essa, esse questionamento
do evento religioso ta, então é por isso que eu fiz isso daí eu proporia ou proponho
melhor dizendo que seja colocado, especificado ou através de um parágrafo ou
através de um acréscimo aí a questão da localização ta, para que num surja depois
problemas posteriores aí.”
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Angela Bento
“- Poderia ser são considerados diversão pública ou evento externo eu acho que
externa as dependências da organização. Tem uma pessoa lá querendo
esclarecimento.”
Pessoa
“- Pelo que eu posso entender aqui esse artigo que trata essas, esses eventos em
espaços públicos seria isso?”
Pessoa
“- Exatamente!”
Pessoa
“- Eu acredito que a palavra denominação correta nesse caso seria espaço público,
porque é muito comum nóis lá na CMTU recebermos pedidos de instituições religiosas
de varias denominações para que aconteça evangelismo de jovens em praças
públicas, principalmente na concha onde é infelizmente hoje ta tendo muito trafego de
drogas, também as tardes alegres que crianças de determinadas denominações ali em
praças públicas, eu creio no meu modo de pensar a palavra religioso deve permanecer
néhhh, eu sou a favor do texto original iii... inclua-se também nos espaços públicos em
logradouros e vias públicas.”
Angela Bento
“- Fala Nalin!”
Nalin
“- Se o titulo logo abaixo do capitulo 2 ficasse das atividades em espaços públicos
porque divertimento néhhh, derrepente num congresso eu entendo num é uma
diversão. Num sei se eu to errado ou não! Das atividades em espaços públicos eu
acho que ficaria melhor.”
Angela Bento
“- A plenária tem alguma coisa contra isso? Não então o titulo do capitulo 2 por favor!
Das atividades Nalin! Das atividades em espaços públicos?”
Nalin
“- Das atividades em ou nos espaços públicos, em espaços públicos.”
Pessoa
“- Deixa eu só esclarecer uma coisa nós temos que tomar cuidado também com o texto
porque hoje nós temos também lá na secretaria o decreto 465 que traz, eu deveria ter
trago isso... enfim o decreto 465 ele traz uma serie de especificações que num esta na
lei porque se nóis temos um decreto então nóis tínhamos um decreto que não estava
regulamentado então nós tentamos trazer a essência da lei néhh do decreto para a lei
regulamentar através do decreto então hoje nóis fizemos um caminho inverso, nós
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temos um decreto néhhh que qui fizeram com esse decreto pegaram alguns tópicos
que já falavam de eventos iii... de acordo com as os fatos que foram chegando pra
nós, liberação da CMTU, corpo de bombeiros então nós configuramos esse decreto
então esse decreto hoje ele tra muito mais detalhes que uma lei traz que natural isso
então assim vamo continuar aqui mas se em algum momento eu vê que isso pode
prejudicar o decreto eu vou fazer intervenção mais se a plenária entender que, deve
ser aprovado a lei tem que rever o decreto também.”
Pessoa
“- Nesse caso?”
Pessoa
“- Nesse caso vamo tomar cuidado só daqui pra frente porque lá no decreto diz que
mesmo os estabelecimentos que tenham alvará para aquela atividade se quando a
pessoa entender que vai mudar a atividade, por exemplo, eu tenho um teatro e
naquele teatro eu quero colocar uma temática lá eu quero enfeitar tudo isso aqui, eu
preciso de um certificado do corpo de bombeiros pra saber se aquela estrutura foi
montada além do que existe lá ela esta segura então muitas vezes o requerente faz
essa solicitação pra nós, nós pedimos o certificado de vistoria do corpo de bombeiros
que emite o laudo vai no local, tá tudo ok, a gente libera autorização, mesmo naquele
local tendo alvará, então se agente especificar no inicio aqui, que somente os
diversões públicas em áreas públicas já tem um artigo lá não muito adequado com a
lei.”
Jeferson
“- Angela só pra concluir a minha parte ééé... eu quero agradecer em nome do
Conselho de Pastores a todos os membros da mesa e também do IPPUL que realizou
esse evento essa conferencia e pedi permissão pra voceis eu tenho que me retirar pra
uma viagem, queria agradece a voceis pela proposta. Obrigado.”
Angela Bento
“- O prazer é nosso, não pela sua saída, pela sua presença. É bom dando
continuidade então! Então daí vai ter que mudar ééé... no artigo 27, no inicio aqui
também! São considerados atividades em espaços públicos, é isso?”
Margareth
“- Vai ter que tirar os públicos porque esse capitulo, como ele já explicou uma área
particular que vai montar um circo ela é regida, ela é uma área particular e é regida por
essa norma, então não é só espaços públicos. Então pode ser nas atividades públicas
não espaço, atividades públicas porque são abertas ao público.”
Angela Bento
“- Sim! Então voltamos no titulo lá do capitulo 2 das atividades públicas. Carlos se
acha que? Alguém tem alguma outra manifestação com relação a isso, alguma
dúvida? Tira nos espaços, isso! Carlos se acha que?”
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Pessoa
“- Não vamo deixar do jeito que está, vamos continuar lendo porque eu fico meio
receoso em alterá e depois ter que voltar iii...”
Michel
“- Quando mudou pra atividades públicas eu vislumbrei uma ambigüidade que pode
ser interpretado como atividades ééé... promovidas pelo poder público, então eu
proporia das atividades aberta ao público.”
Angela Bento
“- É que tava espaços públicos e daí o pessoal achou que isso...”
Michel
“- A num ser que eu esteja enganado de num dar essa ambigüidade de dizer que as
atividades públicas seriam aquelas promovidas, motivado pelo poder público, acho que
não néhh!”
Jeferson
“- Não, mas para o público também as igrejas, as catedrais as igrejas católicas tamém
são aberta ao público os eventos são para o público.”
Angela Bento
“- Cinema tamém.”
Pessoa
“- Escuta a intenção desse artigo 27 ele é a realização dessa diversão pública ou
evento público é em local privado ou em local público?”
Claudia
“- É nos dois!”
Pessoa
“- Nos dois!”
Angela Bento
“- Porque um circo derrepente ele pode tá locado num terreno particular.”
Pessoa
“- Sim eu digo isso porque é muito comum ééé... quase que diário nós recebermos
pedidos para instalação de parque em praça pública, eventos religiosos no Zerão
néhh, eu num vou citar o nome da denominação mais tem uma agenda pro ano inteiro
ali no anfiteatro do Zerão pra uma determinada denominação promover louvor e hora
pela cidade que, diga-se de passagem, isso é muito bom, néhh, então é um local
público ou privado ou os dois, isso tem que ficar bem claro para que não haja dupla
interpretação.”
130

Michel
“- Por isso que eu disse seria melhor então colocar das atividades ou abertas ao
público ou de acesso público, porque aí seria tanto privado quanto pública.”
Jeferson
“- É mais mesmo privado as igrejas são de cunho privado.”
Michel
“- Então mais é aberto ao público.”
Pessoa
“- Eu tenho uma outra sugestão. O nosso problema aqui tá no fato de que nos locais
que já são pra essas coisas ééé... não precisa pedir autorização num é isso? Então
vamo fazer um parágrafo único tirando, salvo os locais, exceto aqueles já adequados
pra esse fim, ponto. Num sei.”
Angela Bento
“- O que a plenária...?”
Michel
“- Só mais uma coisa, é eu num sei se eu me fiz entender, o titulo das atividades
públicas, minha única preocupação é que se entenda só as atividades públicas
excluindo-se as privadas, eu num quero excluir privada entendeu? Eu quero que as
privadas estejam dentro delas então pra abranger é que eu propus abertas ao público
porque aí abrange público e privado com essa.”
Claudia
“- A minha sugestão ééé... como num tá havendo aí umaaaa, um acordo entre partes
seria a reunião de algumas pessoas pra discutir esse capitulo 2 néhh, numa sala, em
alguma parte aqui do, daqui mesmo do auditório iii... aí a gente continuaria o capitulo 3
e retornaria depois ao capitulo 2, daí essas pessoas se reúnem e fazem suas
propostas néhh trazem aí néhh o que que é diversão pública, onde é, porque tá muito
truncado essa discussão nós num vamo chegar em lugar nenhum.”
Pessoa
“- Oh Claudia! Eu infelizmente vou discordar de você porque na verdade só tá atendo
ao titulo acho que se nós continuarmos a ler o que os artigos vão trazer talvez eu num
consigo pensar ainda em titulo mas se a gente...”
Claudia
“- Eu li o capitulo todo tá, então realmente é vai continuar ééé... se você for lendo os
artigos, você vai ver que vai continuar nesse mesmo embate, é a igreja tem que pedir
num tem que pedir, vai te que sentar pra entra num acordo pra ver o que qui é
diversão pública e colocar aí uma definição que contemple aí todo mundo e num
tenha dúvida porque se você olha lá em baixo ééé... voce vai ver que é tanto público
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quanto privado, que na realidade num especifica todos os locais alguns locais, por
exemplo aqui no artigo 37º ele fala sobre bilhete de entrada de teatro, estádio, cinema
ai outro artigo já fala em locais que num são cobrados os ingressos.”
Pessoa
“- Por isso que eu te disse que infelizmente ou felizmente porque agente precisava
dessa, de ter alguma coisa pra fundamentar nossas decisões lá, que hoje existe um
decreto que regulamenta tanto questões de entrada pagas como de locais de entrada
pública, ou entrega de alimento num paga nada, então a gente teria que tirar de pauta
essa discussão porque aqui num vai, num vai consegui chegar a um consenso
entendeu.”
Pessoa
“- Acho que é assim uma questão de ordem aqui. Se ele tem um decreto lá que não foi
colocado aqui num é coisa pra discuti aqui. Eu acho que o que nóis temos que
identificar aqui qual que é o problema aqui, iii... aí tentar mudar, que senão nós vamos
ficar até amanhã...”
Margareth
“- Quantas propostas nós temos nesse capitulo? Fora essa.”
Pessoa
“- Acho que é uma só!”
Margareth
“- Só essa então gente vamo fazer mais fácil depois como essa lei ainda vai passar,
depois vai coloca o nome certo vamo só votar então os se vai manter o 27 ou pela
nova proposta o resto se ninguém fez mais propostas e todo mundo concorda como
que tá escrito, passamos a frente. Se tiver um problema só de nomenclatura num é
uma coisa muito séria que resolvemos depois.”
Jeferson
“- Eu discordo um pouquinho, agora parecer ser tão fácil, mas na hora de praticar
aquilo ali vai trazer um prejuízo muito grande então tomem muito cuidado com isso pra
depois não acarretar problemas pra todas as denominações religiosas de Londrina.”
Margareth
“- Então tá certo. O que nós temos agora só temos duas propostas e o regimento diz
artigos que num tiverem propostas estão aprovados.”
Pessoa
“- É eu também concordo vamos abri só pro Luis faze iii... ai a gente faz a votação
acho que...”
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Luiz
“- Eu tenho a impressão que o problema todo aí tá na questão evento seja lá qual for o
evento dele ser caráter ééé... cotidiano vamo dizer assim ou ele ser de
excepcionalidade tá então talvez a colocação fosse das atividades em espaços
públicos ou privados de caráter excepcional ou alguma coisa nesse termo ou ainda
uma outra opção colocar dentro dos artigos aqui um artigo que exclui destas condições
ou seja de todos esses artigos aqueles eventos de caráter fim da própria entidade qué
dizer ou seja, todos os eventos que acontece todo o mês dentro de uma igreja são
normais e num existe essa questão então acho que a questão é excepcionalidade do
evento.”
Angela Bento
“- Então daí ééé unindo todas as, pedi pra que essas pessoas que tão interessadas
nisso façam um redaçãozinha desse parágrafo único vamo dizer assim, desse artigo
27 néhhhh, exceto néhhh, essas, mais de qualquer forma a gente tem que votar esse
artigo 27 porque tem uma proposta retirando a questão religiosa, a palavra religioso aí
do, do, do, meio. Certo! Então eles vão se reunir pra, pra faze ééé de qualquer forma
vamo, só tem esse néhh! Então vamo passá em frente ai eles...”
Pessoa
“- Aí permanece do divertimento público o titulo?”
Angela Bento
“- O titulo é uma coisa que a gente vai ter derrepente das atividades coletivas em
espaços abertos, sei lá alguma coisa nesse sentido que dê sentido tanto pra o que nós
queremos quanto pra que o que lei se refere. Vamo passá pra frente enquanto eles
fazem essa redação e depois a gente retorna aqui no artigo 27. Pode ir em frente povo
até a próxima aiiiiii.”
“- Artigo 38 a Margarete ta propondo a inclusão de um parágrafo único, éé o artigo 38º
diz o seguinte compete ao município e é seu dever estabelecer dentro dos limites da
cidade na sede dos distritos com o objetivo de manter a ordem a segurança e o bem
estar dos transeuntes, visitantes e da população em geral, a sinalização do transito em
geral, demarcação da faixa de pedestres e vias preferenciais a instalação de
semáforos e a demarcação e a sinalização de área de carga e descarga as áreas
permitidas aos estacionamentos controlados e o uso de equipamentos de segurança
bem como a colocação de placas indicativas nas vias publicas entrada e saída de seus
limites é o artigo único que a Margarete propõe a inclusão diz o seguinte: as vias
públicas municipais inclusive as rurais em todo o território do município são regida por
esta e outras legislações especificas. Margareth por favor defenda a sua?”
Margareth
“- É uma inclusão porque que aconteceu que toda essa preocupação estava só na
cidade no limite da cidade e dos distritos como nós temos um monte de vias rurais
municipais elas ficariam, o município quem ia cuidar da sinalização e o resto das
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coisas. Humberto quem cuida da sinalização das vias rurais municipais? Se elas não
tão aqui! Então é...”
Angela Bento
“- Humberto fala no microfone pra gente, por favor!”
Humberto
“- Na verdade a colocação da cidade ali tinha que aparecer o município de Londrina.”
Margareth
“- Ah! Se fosse, eu concordo se colocar dentro dos limites do município.”
Humberto
“- Ai é urbano e rural, iii... vale tudo.”
Margareth
“- Tá, dentro do município num é a cidade nem tem a necessidade do meu parágrafo
único mais quando fala cidade não se entende o resto do município.”
Humberto
“- Parece que a área urbana néhh!”
Margareth
“- Só área urbana.”
Angela Bento
“- Alguém é vai fazer a defesa do artigo do jeito que ta no 38 sem o parágrafo único?
Humberto? Pessoal do CMTU?”
Carlos Levy
“- Só como sugestão ali, dentro dos seus limites néhh, porque já fala o município,
compete ao município e é dever estabelecer dentro dos seus limites, néhh, dentro dos
seus limites territoriais.”
Angela Bento
“- Dentro dos seus limites, seus antes de limites, não, não, não, município já tem a
palavra na frente dentro dos seus limites. Oh fala Osvaldo.”
Osvaldo
“- Angela! Quando a gente fala município de Londrina é tudo então a questão da sede
dos distritos ela ta inclusa nas estradas rurais, todas estão inclusas, então só
aproveitando se for fazer alguma alteração tira a sede dos distritos na medida que
você óhh dentro dos limites do município de Londrina é tudo! Aí fica redundante
colocar sede dos distritos, ta bom!”
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Angela Bento
“- Então após limites e nas, retira e na sede dos distritos é isso né Osvaldo?”
Pessoa
“- Aí se cria outra redundância néhhh!”
Angela Bento
“- Tira, por favor!
Pessoa
“- É que a proposta dele cria uma outra redundância decorrente porque aí se lê de
novo, compete ao município é seu dever estabelecer dentro dos limites do município
num é óbvio isso! Ahhh sim dentro dos seus limites.”
Margareth
“- E se coloca compete ao município e você não coloca limites da cidade você tirou
dentro dos limites da cidade e das sedes dos distritos entende-se que é todo o
município, acabou o problema é só tirar a parte limites que eles tinham colocados
cidades e distritos, tira dentro dos limites e compete ao município, já sabe que é o
município inteiro!”
Angela Bento
“- Não necessariamente fica claro e depois ééé...”
Pessoa
“- A num ser que esse artigo esteja querendo excluir a sinalização das estradas rurais,
me parece que ta falando sede dos distritos.”
Angela Bento
“- Por isso que foi tirado, quando eu falo dentro dos limites do município eu incluo tudo
inclusive as estradas rurais.”
Pessoa
“- To me referindo à redação original do texto preto, quando fala sede dos distritos ele
estava querendo excluir estradas rurais é eu to perguntando?”
Angela Bento
“- Não é ooo... Osvaldo acabou de esclarecer isso que quando, Osvaldo eu acho que
ele num entendeu. Fala no microfone Osvaldo.”
Pessoa
“- Não! Estava excluindo estradas rurais? Que ele ta falando sede do distrito! É isso
que eu entendi!”
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Osvaldo
“- Quando fala sede dos distritos nos entendemos que é a área urbana do distrito
desse jeito esta excluindo as estradas rurais.”
Angela Bento
“- Sim, do jeito que tava antes e com essa nova redação que ta em vermelho que
fizemos agora inclui tudo, era isso que você tava propondo num era? Ou entendi
errado?”
Pessoa
“- Pra mim fica sem sentido se fizer isso.”
Osvaldo
“- O dentro dos seus limites ele é redundante compete ao município e é seu dever
estabelecer a ordem e a segurança e o bem estar dos transuentes néhh, em qualquer
parte do município.”
Pessoa
“- É porque estrada rural se num tem faixa de pedestre, eu entendi que o tema do
artigo não faz referencia a área rural ora, faixa de pedestre outra coisa estacionamento
se num tem isso em estrada rural.”
Margareth
“- Se num tem, se a lei diz onde tem gente nos temos que saber que na estrada rural
não tem faixa de pedestre num vai te, ela num é obrigada a fazer faixa de pedestre.”
Angela Bento
“- Pessoal do CMTU tem algum esclarecimento que possa nos dar com relação ao
aaaaa essas vias rurais se isso ééé esta dentro ou não ééé... só o pessoal da
agricultura que lmexe com isso?”
Osvaldo
“- É pegando um caso a estrada do Limoeiro hoje teoricamente seria interessante ela
ter alguma, num digo faixa de transito néhh, mais pelo menos a sinalização é
importante, que é curva, ande devagar, aquela coisa toda porque há uma
movimentação razoável em virtude das chácaras que ali tem néhhh! Então num sei eu
quis contribui pra na questão de, de, de limites aí néh! Quando fala município é tudo,
certo!”
Angela Bento
“- Por isso que a gente tirou os limites da cidade e das sedes dos distritos pra inclui
tudo.”
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Humberto
“- Nós não podemos esquecer que tem escola rural, tem travessia de pedestre em
escola rural à medida que necessária a sinalização então tem que ser colocada.”
Angela Bento
“- Pontes, iii... ai... plenária se sente esclarecida com relação a isso? Então primeiro
vamo faze o seguinte, primeiro vamo, eu acho que se... vamo votar o artigo 38 porque
se aprovar o segundo acho que daí esse parágrafo da Margarete ficaaa... néhhh,
então é em regime de votação o artigo 38 original é que ta em preto na tela quem é a
favor, por favor, levante seus crachás.”
- Artigo 38, é com a alteração que ta em vermelho ai na tela quem for favorável, por
favor, levanteee... aprovado, ééé... issoooo...”
Pessoa
“- Joga fora o parágrafo único.”
Angela Bento
“- Abstenções têm alguma? Uma, tem uma abstenção, então fica aprovada a alteração
do artigo 38 com aaa...”
Pessoa
“- Angela só pra tirá a redundância podia apagar dentro dos seus limites porque isso é
óbvio néhhh!”
Angela Bento
“- Num é!
Pessoa
“- Não?”
Angela Bento
“- Quando a gente tem um acidente numa via dessa iii... é um problema que relaciona
a tal da marcação ou da sinalização isso é um problema serio, num custava nada
prevê néhhh! Então daí esse artigo único que a Margareth propôs então ele vai ser
alterado também, ele vai ser suprimido. O povo ainda ta discutindo ali néhhh! Então
vamo passar pra frente, artigo 39 tem uma proposta do Fidelis no parágrafo primeiro
éééé bom vamo ler ele inteiro pra fazer sentido.”
“- É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre transito de pedestres ou
de veículos nas ruas, praças, calçadas e passeios exceto para efeito de obras publicas
devidamente autorizadas quando exigências policiais ou determinarem ou por meio de
autorização do órgão competente, o parágrafo primeiro que é objeto de alteração
ééé... esse que eu vou lê é o original, em caso de necessidade poderá ser autorizado
o impedimento de meia pista cada vez o que o Fidelis da propondo pra altera em caso
de necessidade poderá ser autorizado o impedimento de meia pista de cada vez ou
pista inteira a critério da CMTU. Fidélis?”
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Wilson
“- Posso defender é Wilson Galvão. É que nós temos vários casos em nós temos que
por questões de segurança no transito nós temos que desviar o transito e fechar a
quadra inteira por isso às vezes há a necessidade de que seja a interdição da pista
total.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer fazer aaa... defesa ao contrario pra manutenção do artigo do
jeito que tava? Do, do, do parágrafo. Não! Bom em regime de votação então todo
mundo se sente esclarecido com relação a esse item?”
“- Em regime de votação quem for favorável a manutenção desse parágrafo primeiro
do jeito que esta ai em preto, por favor, levante seus crachás. Opa! Éééé... quem for
favorável a alteração proposta pelo pessoal do CMTU que ta em vermelho aí na tela,
por favor. Ótimo! Abstenções? Nenhuma abstenção então fica aprovada a proposta
que o CMTU, o pessoal do CMTU ta fazendo pra esse parágrafo primeiro certo! Nã,
nã, nã, esse aí num mexe nada filhinho se vai tirar o parágrafo primeiro em preto.”
“- Isso aí! Show de bola. Ai por verdinho, muito bem, perfeito, vamo em frente. Ai,
artigo 41º ééé... artigo 41 proposta original fica expressamente proibido o
estacionamento de veículos sobre os passeios, calçadas, parque e praças públicas e
nas áreas destinadas aos pontos de paradas dos coletivos é uma proposta do Michel é
isso Michel? É proibido o estacionamento de veículos sobre os passeios, calçadas e
praças públicas nas áreas destinadas aos pontos de paradas dos coletivos.”
Michel
“- É alteração só de redação, estou tirando a palavra expressamente porque a palavra
expressamente proibida é um tautologia um cicio de linguagem, mesma coisa desce
pra baixo subir pra cima, andar pra frente, é eu entendi que toda vez que nas leis
constam a expressão, expressamente proibido pretendeu-se fortalecer a proibição
deixar ela mais severa, mais contundente iii... só que isso na verdade cria um
problema, todas as outras proibições do texto legal que estão desacompanhada dessa
expressão elas se tornam uma proibição menor se comparada uma com a outra então
proibido é proibido sempre e é proibido porque ta expresso na lei ora se ta expresso
na lei é óbvio que ela é expressamente proibido uma vez que ta expresso na lei é um
vicio de linguagem que eu estou tirando deste artigo e outros seis quem aprovar essa
alteração nesse texto vai aprovar as outras seis então nós estaríamos aprovando em
bloco todos os artigos que constam a palavra expressamente.”
“- Iiii... outra alteração que eu fiz, outra alteração que eu propus é trocar o verbo do fica
para é, a minha intenção aí foi dizer o seguinte quando você usa o verbo ficar você
esta dizendo o seguinte, a partir de agora é proibido dando a impressão que aquela
conduta inadequada aquela conduta anti-social era permitida antes então o verbo no
presente é da à sensação de aquela conduta anti-social sempre foi proibida então é
proibido, é uma questão de redação também, ok!”

138

Angela Bento
“- Michel tamém ta montando um bloco ta, o bloco do Carlinhos! Certo perfeito, alguém
quer fazer a defesa contra pra...? Ninguém! Depois de um discurso desse quem que
vai falar kakakakakaka. Tá certo então todo mundo se sente esclarecido? Sem dúvida!
Me senti cultíssima agora. Evolui... nesses dois minutos kakakakakaka... então vamo
lá povo é se todo mundo se sente esclarecido em regime de votação é quem concorda
em manter o artigo original, por favor, se manifeste levantando crachá. Como assim?
Éééé...ah ta! Desculpa é que foi tão.”
Pessoa
“- Tenho o direito a votar, néhh!”
Angela Bento
“- Sem duvida! Sem duvida! Eu levei um susto aqui você ficou tão alegre com a
exposição do Michel que...”
Pessoa
“- Eu falei que eu me sentia melhor do jeito que tava assim mais com um linguajar não
tão certo combina mais comigo.”
Angela Bento
“- Certo! Então aaaaaa nós temos dois votos é isso? De pessoas... não? Foi no vácuo.
Ta certo! Então é nós temos um voto pra manutenção do texto como ta, agora as
pessoas que são favoráveis a alteração proposta pelo Michel, por favor, levantem os
crachás. O bloco do Michel ta... abstenções? Certo então o bloco do Michel ta
aprovado. Artigo 41 fica aprovado com alteração proposta pelo Michel sumiu o 41.”
Michel
“- Aqui a fundamentação é outra.”
Angela Bento
“- Não é sumiu a indicação do artigo 41 perfeito!”
“- Certo, então nós vamos para o parágrafo primeiro do artigo 41 o texto original diz,
proprietários de veículos estacionados na forma deste artigo poderão ser autuados
pelo poder publico municipal sem prejuízo de outras penalidades em regulamento
próprio bem como das penalidades aplicadas por autoridades federais e estaduais ééé
o Michel propõem a alteração desse parágrafo com o seguinte texto: os proprietários
de veículos estacionados em desrespeito a proibição deste artigo serão autuados pelo
poder publico municipal sem prejuízo das penalidades aplicáveis por autoridades
federais e estaduais, Michel, por favor!”
Michel
“- Bom! A alteração da expressão na forma deste artigo para em desrespeito a
proibição deste artigo tem a finalidade de tornar mais clara a redação do parágrafo
primeiro ééé... com relação a poderão ser autuados para serão autuados o objetivo foi
139

o seguinte, para que seja afastada a falsa idéia de discricionariedade ou faculdade na
autuação e com isso retira-se a indesejável ambigüidade por que o fiscal ao reparar a
situação ilegal, ele não poderá, ele vai ter, então a minha intenção foi deixar clara
aaaaaa, que é vinculado e não discricionário néhhh!”
Angela Bento
“- Certo!”
Michel
“- Iiii... a mesma coisa que poderão ser aplicadas para serão aplicadas dando é
firmeza nessa redação tirando a discricionariedade também.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer fazer a defesa original? Não? Todo mundo se sente
esclarecido? Em regime de votação é quem concorda como artigo é original que ta em
preto ai na tela, por favor, levante seus crachás. Palhaço kakakakakaka... chega uma
hora dessa o povo ta torto. É quem é concorda com a proposta que o Michel fez pra
esse parágrafo primeiro do artigo 41, por favor, levante... perfeito! Abstenções?
Nenhuma abstenção. Perfeito, então proposta do Michel é aceita e elimina-se o texto
original.”
Michel
“- Vai aproveitar os outros e pra votar em bloco ou deixa na sequencia?”
Angela Bento
“- Vamo passando pra ele, eu acho que ficou claro o que ele explicou néhhhh, então
nos outros a gente vai votar meio rapidinho pra num ficar muito nhénhé né! Certo! Tão
vamo em frente povo. Depois seis arrumam isso, por favor! É o pessoal terminou será
que num era melhor já fazer isso direto lá com o pessoal da ou faço daqui mesmo? É
voltar naquele artigo que o pessoal tinha, que eu já num me lembro mais o numero
dele. Vinte e sete. Vamo voltar nesse artigo 27 depois a gente volta nesse 46, pra
gente matá o que ficou lá pra trás que o pessoal tava junto fazendo. Então ééé... vamo
colocar um titulo em vermelho em baixo dessas atividades públicas que já num é o
titulo original, que era outra néhhh, ééé... o pessoal propõem o seguinte titulo dos
eventos realizados em áreas públicas ou privadas eu acho que é isso que ta escrito.”
“- É isso Rorevix. Bom aí ééé... abaixo desse artigo 27 que ta em vermelho isso
vermelhinha aí perfeito! É só coloca em cima só pra gente voltar no mesmo titulo que
tava antes do capitulo dois é dos divertimentos públicos em preto mesmo. Públicos,
perfeito. Esse das atividades públicas sai daí isso! Isso abaixo do artigo 27 então a
gente vai criar um parágrafo único. Parágrafo único dois pontos e setuam-se néh
setuam tracinho se do previsto, no caput deste artigo os eventos religiosos realizados
nos limites do próprio estabelecimento ponto. Então é essa a proposta do grupo que
se reuniu ééé... eu acho que já foi mais do que discutido. Fala!”

140

Luiz Carlos
“- Só esclarecer a gente tentou fazer um texto que contemplasse todos os outros
eventos, mas a gente tava com bastante dificuldade de fazer isso de uma forma geral
então à gente partiu do principio o seguinte a proposta que tá aqui de alteração do
artigo 27 ela contemplava a questão do templo religioso então a gente focou a solução
dentro do que vinha na proposta de alteração original afinal o destaque partiu desse
pessoal que tava defendendo a questão dos eventos religiosos então a gente optou
por fazer um parágrafo onde passava a ser uma exceção os eventos religiosos isso
num impede de que se a mesa entender que existe outros eventos que também
devem ser exceção transformar o parágrafo único num dois ponto ali e colocar como
item (A) eventos religiosos realizados no limite do próprio estabelecimento (B) e ai
incluir o que é a plenária julgar conveniente.”
Margareth
“- uma questão de esclarecimento que eu queria fazer com a parte da fiscalização é o
que tava assim colocando era isso só vai se aplicar para os eventos excepcionais
quando ele estava falando que dentro de um próprio clube que faz festas de
mensalmente numa decoração nova num evento novo que pode causar algum perigo
este clube também vai ter que ter esta autorização não foi isso que eu entendi?”
Pessoa
“- Exatamente isso!”
Margareth
“- Como essa lei é pra uma proteção eu quero saber por que um clube recreativo que
também tem que cumprir a lei dentro do seu salão de festa propriedade particular pra
proteger não vai ter que passar ééé... essa realização iii... o templo religioso não?”
“- O que eu achei que devia se efetuar é os eventos corriqueiros com alvará já
estipulado, esse sim pra qualquer estabelecimento, os eventos normais que ele já tem
autorização no alvará não precisa, todos os outros eventos excepcionais que sejam
que saiam diferentes independente se é dentro particulares eles devem ter a proteção
de uma liberação visto que nós já vimos acidentes em boates casas de show e elas
são feitas só pra isso, mas as vezes elas fazem outras atividades excepcionais, eu
acho que essa proteção não deve, deve ser pra todo mundo principalmente dentro
também dos templos religiosos.”
Angela Bento
“- Certo! É você queria se manifestar?”
Pessoa
“- Eu concordo a gente tinha entendido que era todos os eventos dentro dos limites de
qualquer entidade poderia ser feito, quando se efetua só os religiosos como é que fica
os empresariais e os outros que ela ta falando, ta falando do clube mais eu sou do
SEBRAE e os eventos empresariais dentro do SEBRAE vai ter que vim pedir também
porque daí só ta efetuando os religiosos que dizer todos os outros que tão lá em cima
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que são considerados tem que ser pedido o alvará a parte. Não é esse o caminho
porque ta dentro da entidade e são corriqueiros e são excepcionais mais é dentro da
entidade como é que fica? Porque daí volta pra todo mundo.”
Angela Bento
“- Certo! Claudia tem alguma coisa pra falar?”
Pessoa
“- Tem uma redação aqui oh...”
Claudia
“- Eu tenho! Por uma questão de ordem! É que é o seguinte nós temos um regimento,
esse regimento foi aprovado ontem foi aberto pra todo mundo, quem quisesse trazer
modificações poderia trazer essas modificações até hoje às nove horas da manhã se a
gente começar a abrir discussão alguém trás uma proposta, outra pessoa vem e trás
outra proposta em cima, nós vamo sai daqui sabe quando... tá. Então, pela ordem eu
acho que vamo ter que discutir em cima daquilo que foi a proposta, saiu da proposta a
gente vai pra frente.”
Angela Bento
“- Calma gente! Calma!”
Pessoa
“- Só uma coisa, esse parágrafo único foi aberto agora, então como esta sendo aberto
néhh é isso aí. Se a gente for votar outra proposta à gente vê faz as duas propostas lá
e pronto, então foi aberta exceção a gente tem que trabalhar exceção néhhh! Só isso
pra dizer.”
Claudia
“- Não foi aberto exceção!”
Pessoa
“- Claudia dá licença! Deixa eu falar agora, ela ta mandando eu falar, espera eu tenho
uma nova redação o seguinte, Michel, por favor, me ajuda que português comigo é
horrível, exceto naqueles locais já previstos pra esse fim. Essa eu acho que acaba
com todos os problemas. Repito, exceto naqueles locais já previstos pra esse fim qué
dizer as conferencias locais que já acontecem não precisa.”
Pessoa
“- É... a idéia é ótima pra resolver isso aqui mais é aquilo que tentei dizer já é que a
dinâmica la fora ela num se reduz somente a esse caso eu entendo o grupo aqui que,
desculpa eu falar isso ta legislando em causa própria... vamo segui i protocolo então
que dizia da inclusão ou não do templo religioso abre pra votação e a gente continua.”
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Pessoa
“- Então faz uma outra proposta.”
Angela Bento
“- Luis Carlos tem alguma contribuição a mais pra fazer? Luis Carlos queria...”
Luiz Carlos
“- Só queria complementar a exceção ocorreu no momento que foi autorizado pela
plenária pela mesa que a gente fosse lá faze um grupo de estudo pra pode debater
isso iii... foi isso que a gente fez como que eu me coloquei de ir lá e debater eu trouxe
e coloquei as dificuldades da gente incluir isso, foi isso que eu relatei quando eu disse,
e quando eu disse da exceção, eu disse que a gente colocou a exceção pra
contemplar aquela alteração que o grupo já tinha feito e que se houvessem outras
exceções e se assim a mesa entendesse é possível de incluí-las neste momento se a
mesa autorizasse e colocasse em votação nesse plenário é um num quis me agregar a
um e legislar em causa própria eu fui na melhor das boas vontades lá a participar do
grupo acho que a questão não essa a gente tentou de todas as formas ficamos ali
vários minutos tentando encontrar um meio de contemplar todas as situações mais
isso é muito difícil então num sei talvez seja o caso dentro de tudo isso ai que as
exceções neste caso serão definidos através de decreto especifico sei lá talvez seja o
caso um decreto que defina todas essas atividades que não precisam de licença
especial.”
Pessoa
“- Eu concordo contigo e num quero me redimi do que eu disse mais do jeito que esta
aqui ficaria essa impressão né como o colega já colocou então é pra colocar fim nisso,
como mesa diretora a gente vai votar exatamente a diferença de sim ou não de
inclusão do religioso iii... a gente continua e vamo tentar colocar isso em decreto
futuramente.”
Angela Bento
“- Pode colocar o artigo 27 na tela no inicio dele, por favor, isso.”
Luiz Carlos
“- Só pra concluir, não estamos legislando em causa própria de forma alguma até
porque eu estou pensando nas igrejas católicas também se fosse legislando em causa
própria estaria pensando só nas igrejas evangélicas iii... nós tamos pensando em
todas as igrejas, haja visto que num há nenhum padre aqui néhhh, então eu acredito
que o que nós estamos fazendo aqui por todas as igrejas de todas as denominações
seja de cunho cristão ou não, ta certo isso que nós estamos nos referindo.”
Angela Bento
“- Se me permite um comentário acho que esse é o espaço de legislar por causa
própria sim! Cada um tem que vir aqui e defender seu ponto de vista que esse é o
espaço da gente discutir quando ele falou em legislar em causa própria em momento
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algum ele quis ofender a gente entende que esse é o espaço pra que cada um
defenda seus interesses sim sem nenhum tipo de ofensa pelo o que eu conheço o
Carlos eu tenho certeza do que é que ele pensou nesse momento.”
Luiz Carlos
“- Eu sou evangélico.”
Angela Bento
“- Exatamente. Então já começa por aí. Vamos então voltar na questão do artigo 27,
vamo vota ele do jeito que tava inicialmente acho que dependendo do resultado eu
acho que num tem sentido o tal do parágrafo único ou senão a gente adapta ele na
nova realidade. Então o artigo 27 ééé... original ele tinha na realidade isso é um artigo
de conceituação ele num ta aplicando sanção em nada aqui ele ta dizendo que é
diversão pública ou evento realizado em área pública ou privada num é sanção
nenhuma ta só tentando conceituar néhhh, separar uma coisa de outra ele diz tinha o
religioso incluído, eu num vou precisar lê de novo porque todo mundo já ta néhh bem
esclarecido iii... no artigo 27, proposto pelo Jeferson França ele retirava a palavra
religioso.”
“- A plenária se sente esclarecida com a diferença desses dois artigos? Certo! Em tão
em regime de votação é o artigo 27 original quem concordar com ele, por favor,
levante seus crachás, eu acho que nóis vamo ter que contar pelo que eu to vendo.
Perfeito. Vinte três. É as pessoas que são favoráveis ao artigo 27 a proposta do
Jeferson França, por favor, quatro, então cinco, então são cinco votos a vinte três,
então continua a proposta original. Abstenção desculpa uma abstenção. É agora nós
vamos votar pela permanência. Não! O titulo é, mais péra aí! Então ta bom, dentro do
padrão do que a gente estabeleceu aqui então esse titulo em vermelho sai e continua
o anterior e o parágrafo único também isso!”
“- Faz mais sentido. Certo vamo voltar onde nós estávamos artigo 46. É artigo 46 tem
uma proposta de modificação da Margareth no inciso 2. Artigo 46 é proibido nos
logradouros públicos no âmbito do município, item dois, a proposta original é conduzir
animais e veículos em velocidade excessiva, a proposta da Margareth, conduzir
animais ou veículos em velocidade não compatível com a via pública é Margareth, por
favor.”
Margareth
“- Eu acho que isso é óbvio néhhh, muito lento muito rápido tudo atrapalha e eu num vi
conduzir animais em velocidade excessiva é meio estranho, mais é que muito lento
atrapalha tanto mais quanto muito rápido então eu acho que é óbvio.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender a proposta original? Não! Todo mundo se sente esclarecido
em regime de votação é a proposta original quem concorda levante seus crachás com
a permanência... a proposta da Margareth quem concorda levante seus crachás.
Proposta da Margarete aprovada e retira-se a original. Próxima.”
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Pessoa
“- Angela eu to me sentindo mal, porque foi tirado aquele parágrafo único sem
votação?”
Angela Bento
“- Já tinha sido explicado o por que.”
Pessoa
“- Eu num compreendi. Voceis ficaram conversando e retiraram, porque é o seguinte
eu compreendi o seguinte que senão tirasse o religioso à gente colocaria o parágrafo
único, foi isso que eu compreendi, num sei se foi só eu que compreendi assim.”
Angela Bento
“- O Carlos vai fazer o esclarecimento.”
Carlos
“- É que é o seguinte Anne a divergência era de não pelo protocolo ta! Então nós
atendemos, nós fizemos a votação pelo protocolo então tando certo ou errado o titulo
nós votamos pelo protocolo como.”
Pessoa
“- Eu num tô discutindo titulo.”
Angela Bento
“- Ele vai chegar lá!”
Carlos
“- A alteração foi feita ao lado néhh, como na micro oficina vamo colocar assim e nós
optamos pelo protocolo então o parágrafo único não entrou na votação.”
Pessoa
“- É uma questão de esclarecimento, todo mundo aqui ta satisfeito ou só eu que tô me
sentindo incomodada? Só eu, só quero saber isso!”
Pessoa
“- Na verdade eu entendo a preocupação dela iii... ela ta talvez tomando um pouco das
minhas dores a verdade é a seguinte: a mesa autorizou um grupo de trabalho ali fora,
ta!”
Angela Bento
“- Sim! Sim!”
Pessoa
“- No entanto na hora que o grupo voltou com o trabalho concluído e fez a sua
exposição à mesa disse não! Isso não é regimentar, não vale mais, ou seja, essa o
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que ficou, aquele grupo que foi ali fora ele num teve validade nenhuma porque tudo o
que ele trouxe pra dentro foi simplesmente descartado é isso que minha colega ta
colocando.”
Carlos
“- Nós propusemos que, que, que seguisse o protocolo ao mesmo tempo que nós
liberamos nos desclassificamos a micro oficina também, todo mundo votou.”
Pessoa
“- Sim, no momento em que se autorizou esse grupo isso num era regimentar num
existe no regimento previsão pra isso e no entanto foi concedido ta!”
Angela Bento
“- A mesa ela tem competência sim pra abrir alguns procedimentos!”
Pessoa
“- Ela deveria pelo menos respeito com as pessoas que foram lá trabalhar pra ter
votado o...”
Angela Bento
“- É submeteu a plenária, a própria plenária achou que num era...”
Pessoa
“- Ok só fica registrado o descontentamento.”
Angela Bento
“- Tá registrado!”
Pessoa
“- Todo mundo ta de acordo com o que aconteceu...?”
Angela Bento
“- Coloca em votação, alguém tem alguma duvida com relação ao que aconteceu? Eu
acho que a gente colocou em votação, foi visto as pessoas votando. Por favor, Michel
ajuda aaa...”
Pessoa
“- Se entendeu igual a mim que foi descartado sem falar, o seiis tamém? Ou se sentiu
companheiro que tamém foi descartado sem conversar? Não ta vendo como é que é!”
Angela Bento
“- O trabalho foi feito! Mas a própria plenária achou que num era...”
Anne
“- Não se sentiu esclarecida! Eu pra mim simplesmente...”
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Angela Bento
“- O Anne desculpa, mas eu submeti a esclarecimento e as pessoas votaram! Alguém
tem mais alguma duvida, por favor?”
Anne
“- O próprio titulo néhhh, que foi pedido pra fazer alteração foi descartado!”
Angela Bento
“- Sim! Mais foi justamente porque as pessoas optaram pra voltar à questão
regimental! Alguém tem mais alguma dúvida, por favor!”
Anne
“- Esquece tira!”
Michel
“- Como é seu nome mesmo? Luis Carlos, eu senti que o Luis Carlos teve um
descontentamento iii... entendo que as manifestações que se fez agora é num sentido
de um desagravo nesse descontentamento, ou seja, pra desagravá-lo eu de minha
parte iii...gostaria justamente pra tomar a palavra pra dizer isso entendo que você esta
desagravado, ou seja, que você sofreu uma espécie entre aspas uma espécie de
injustiça num é, de ter sido convocado pra fazer um trabalho e depois seu trabalho
num foi considerado, mais eu quero só lembrar que a Claudia tomou a palavra num
determinado momento depois de tudo isso pra chamar de volta o cumprimento do, do
regimento então houve uma seqüência de atos num é, num foi simplesmente uma
desconsideração de seu trabalho, eu entendo que o teu trabalho foi valido, eu aplaudo
o seu trabalho, mais houve uma seqüência de atos que...”
Claudia
“- Michel só pra esclarecer eu ajudei a fazer o texto a minha questão foi quando a
Margareth, a gente tava discutindo em relação ao texto e a Margareth começou a falar
de clube, falar de outros estabelecimentos que não contemplavam a proposta.
Michel
“- Ai inviabilizou!”
Claudia
“- Foi aí que eu falei que todo mundo entendeu que era o total. Não, eu tava totalmente
favorável que fosse colocado a redação original, mas a Margareth começou a falar de
clube, que clube realiza isso e aquilo aí o que que eu fiz, eu falei olha gente é o
seguinte a gente tem que cumpri o regimento aquilo que foi feito a nova redação foi
uma redação em cima da proposta trazida aí tudo bem, foi autorizado dentro daquilo
que era a proposta trazida, agora questão de clube ou outros estabelecimentos,
ninguém trouxe propostas em relação a isso, então ninguém podia levantar e fala que
tava sendo injustiçado porque foi aberto pra todo mundo trazer destaque e ninguém
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trouxe, agora quando uma pessoa vem e trás ela ta apresentando uma defesa em
causa própria.”
“- Então isso que eu acho injusto, eu acho o seguinte trouxeram aaaaa destaque dele
em cima do destaque dele houve um monte de confusão aqui, houve varias
informações truncadas, eu propus da gente fazer oficina, fizemos oficina dentro do que
foi a proposta, embora as pessoas dentro da própria oficina falaram, vamo trazer
outros estabelecimento eu falei não, a gente vai trabalhar em cima da proposta por
que é isso que esta estabelecido no regimento.”
“- Quando a gente voltou aqui pra plenária a Margareth começou a falar de outros
estabelecimentos e ai por uma questão de cumprimento do regimento eu coloquei
gente a gente ta trabalhando em cima de propostas num foi nova proposta, foi uma
adequação em cima de varias informações que surgiram aqui na hora iiiii que estavam
sendo discutidas a proposta trazida ali pelo pastor da igreja.”
Michel
“- Diante desse esclarecimento já que você tava com a palavra eu entendo de modo
diferente agora, agora foi esclarecido de maneira diferente, entendo então que nesse
caso a colega lá terá razão, nós temos que votar a exclusão parágrafo único que foi
redigido pelo grupo.”
Angela Bento
“- A plenária entende, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da outra vez! A
plenária entende isso desse jeito?”
Pessoa
“- Olha ela colocou que ta fazendo um parágrafo único em cima de uma proposta que
veio, como a proposta não venceu o parágrafo único não entra por que não existia o
parágrafo único a gente optou e voto pela original significa que o parágrafo único que
estava pra proposta do pastor num venceu num tem que votar o parágrafo único.”
Pessoa
“- Mais a idéia é o seguinte ficaria o parágrafo único com o original foi por isso que eu
votei.”
Pessoa
“- Não eu entendi que foi em função da adequação da aprovação.”
Angela Bento
“- Éééé... por favor! Isso aqui ta virando coisa de loco!”
Margareth
“- Uma questão de ordem, como eu fiz parte das maiorias das oficinas que foi discutido
então algumas coisas que estavam por trás dessa proposta tinham sido discutida e
esclarecida nas oficinas quando eu coloquei os outros estabelecimentos e esse artigo
é pra proteção num pra atrapalhar é pra proteger, eu quis colocar o esclarecimento
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que foi feito na oficina eu num estava defendendo nem um outro e acredito que quanto
mais estabelecimentos tiver dentro daqui mais nós tamos protegendo não é isso, então
por uma questão de ordem quando eu estava me referindo que se falei aqui se voceis
fossem votar algo diferente eu ia fazer um destaque que constasse que tava fora do
regimento ta! Em hora nenhuma eu queria que fosse alterado fora o que já foi
proposto e proponho como ordem que daqui pra frente só se vote lá não se modifique
mais nada a não ser uma ou outra palavra pra entendimento que eu acho que é uma
correção de entendimento o resto a proposta não ta clara, a proposta não é boa ela é
descartada.”
Angela Bento
“- Certo! Eu tenho uma proposta então já que tomou esse vulto todo eu queria colocar
em votação a gente verifica de novo esse parágrafo que tinha sido... então vou
submeter à plenária pra depois ninguém dizer que foi injustiçado, então eu quero que a
plenária decida isso néhhhh, porque a mesa tomou uma posição dentro das questões
metodológicas iii... pois não?”
Pessoa
“- Angela! Eu sugiro então diferente porque a votação já sabemos o que vai dar ela vai
dar contraria e se aquele artigo for pra votação vai ser contrario tamém porque o teor
dele é praticamente do mesmo que foi votado então agente vai tar chovendo no
molhado se você quer submeter alguma coisa a votação submeta o seguinte aquela
comissão que foi eleita ali ela num teve validade e não deveria ter sido feita foi um
erro da mesa ter feito e pronto eu concordo que foi realmente um erro, porque a mesa
reconheceu o erro posteriormente e cancelou.”
Angela Bento
“- Não foi à mesa que...!”
Pessoa
“- o plenario.”
Angela Bento
“- Foi o plenario! A mesa não decide nada sozinha ela foi submetida ao plenário o
plenário que decidiu é isso que eu quero ficar bem claro. Então nós vamos colocar sim
em votação se a plenária decidir que esse parágrafo deve ser submetido e voltar pra
analise ele vai voltar se não, não!”
“- Então é isso que eu quero, por favor, volte lá no artigo 27. Não eu vou colocar sim!
Eu vou colocar porque eu num quero reclamação! Artigo 27 então, por favor, coloca aí,
parágrafo único, primeiro antes de colocar esse parágrafo único eu vou submeter a
plenária a plenária ta esclarecida ouuu... néhhh com relação a isso?”
Pessoa
“- É um momento, o parágrafo único ele diz a mesma coisa que ele citou...”
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Angela Bento
“- Eu sei!”
Pessoa
“- Num tem o porque! Se votado...”
Angela Bento
“- Eu sei! Vou submeter pra que num paire duvida alguma que isso, isso, néhhh ééé...
num foi à mesa que empurrou isso desse jeito ta! Só pra que isso fique bem claro,
néhhh que fique registrado.”
“- É eu quero dizer o seguinte quem é dos delegados que estão aqui? Por favor, eu
quero que se manifeste quem é a favor que este parágrafo único seja revisto, por
favor, levante seus crachás. Um, dois, três..., certo então são quatro pessoas que esse
parágrafo único seja revisto. E quem é a favor que a gente não verifique esse
parágrafo único? Um, dois..., por favor fiquem com os crachás levantados! Dezessete!”
“- Abstenções? Por favor, fica levantado pra gente contar, quatro! Quatro abstenções.
Certo então esse parágrafo não vai ser revisto porque a plenária decidiu assim. Então
vamos voltar para onde nós estávamos. Artigo 49, proposta original todo proprietário
de animal é responsável por sua posse e manutenção e boas condições de alojamento
alimentação saúde higiene e bem estar, pela remoção dos dejetos por eles deixados
nas vias públicas ou propriedades particulares próprias e alheias bem como pelo dano
que causem a terceiros. É de quem é essa proposta?”
Anne
“- Essa proposta é minha.”
Angela Bento
“- Então, por favor, coloque ai que a proposta é da Anne, qui num tem o dono da
proposta. Artigo 49 proposta da Anne todo proprietário de animal é responsável. Gente
que qui ta acontecendo? Vai ficar aí nesse lugarzinho posso artigo 49 proposta da
Anne todo proprietário de animal é responsável por sua posse e manutenção e boas
condições de alojamento alimentação saúde, higiene bem estar pela remoção dos
dejetos por eles deixados nas vias publicas ou propriedades particulares próprias e
alheias bem como danos a que causem a terceiros ou qualquer tipo de incomodo.
Parágrafo único em caso de não observância poderá o poder publico determinar a
redução da quantidade de animais após três meses da notificação sem mudança
substancial ponto.”
“- Necessitando para essa redução acho que não é ponto deve ser uma vírgula aqui
para essa redução o laudo do veterinário do poder publico e de particular ou de ONG
de proteção animal ficando o poder publico responsável em manter e encaminhar
esses animais para novos proprietários, adoção reguladas pelo artigo 57, o artigo 57 é
a mesma...”
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Anne
“- É foi aquela do consenso por isso que ficou meio truncado o português ai, mais a
ideia da pra tirar.”
Angela Bento
“- O artigo 57 que voceis tão se referindo...?”
Anne
“- De adoção... Código de Postura.”
Angela Bento
“- Certo, pode voltar lá no 49, é Anne se quer defender esse artigo?”
Anne
“- Eu acho o seguinte se alguém não entendeu alguma coisa quer um esclarecimento,
na verdade existe uma proposta de reduzir pra cinco animais cada residência ou
podendo o fiscal em caso excepcional em maior numero a gente chegou numa
proposta assim agora principalmente à gente pediu pra fortificar um pouquinho mais
porque a vigilância sanitária pega uns casos muitos graves de pessoas que ajuntam
muito animais e num tem condição de cuidar direito e causa muito problema a
colocação da palavra incomodo eu coloquei tem animais que ficam latindo o tempo
todo ou chorando o tempo todo isso não ta previsto nas outras coisa, animal que chora
muito, muitas vezes é porque ta sozinho só precisa mais um companheiro néhhh,
então muitas vezes ai da o mesmo animal que late toda hora ta com algum problema,
então se alguém tem alguma duvida em relação a isso gostaria que perguntasse.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer defender o artigo original?”
Michel
“- Esclarecimento, ali no parágrafo único ta falando de numero redução de quantidade
de animais após três meses mais essa idéia de redução ela ta solta por nu, nu...”
Anne
“- A redução se a pessoa num faz o que ta escrito em cima é preciso da uma
melhorada no português a idéia é o seguinte, se a pessoa num cuida bem, num trata
bem do animal, o animal num come direito, num tem onde dormi direito ou tem muitos
animais fechados num único lugar que num da um bem estar pro animal o fiscal vai la
pede pra tomar providencia num sei o que, depois de três meses notificado pra toma
providencia ele poderia pedi a redução do numero.”
Michel
“- Inclusive um pra zero. Por que num se faz nenhuma referencia a numero antes.”

151

Anne
“- Não se faz numero porque num se chegou a um consenso a numeros.”
Micchel
“- Então significa que de um pra zero também ta abrangido néhh.”
Anne
“- Em principio sim se a pessoa mal tratar, vamo dizer o seguinte se a pessoa todo dia
fica batendo no cachorro e batendo, batendo, batendo, batendo ai poderia tirar sim
todos.”
Michel
“- Porque na idéia de reduzir de um pra zero então eu acho que era melhor fazer uma
referencia a proibição daquela pessoa ter animal ou pra ser mais claro néhhh. Porque
quando se fala em redução da impressão que você ta se referindo somente aqueles
casos que têm vários e ela reduzir pra um numero menor mais continuara com alguns
isso é redução.”
Anne
“- A idéia original é essa porque essas coisas são muito complicadas agora se a
plenária achar interessante colocar ai isso.”
Margareth
“- Eu queria pedi só um esclarecimento que eu num entendo dessa área mesmo é
nesse artigo nos tamos tentando proteger os animais se não for a redução ou a
retirada do animal a pessoa mesmo que ela tenha um só e que não cuida desse
animal num alimenta ela num tem nenhum tipo de sanção?”
Anne
“- Claro que tem!”
Margareth
“- Aonde ta?”
Anne
“- Não tem!”
Margareth
“- A então ta.”
Michel
“- Lei de crimes ambientais lei 9.605 de 98 artigo 32.”
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Angela Bento
“- kakaka... ta vendo o home é uma coisa de loco, e a plenária ta esclarecida? Eu acho
talvez eu queria sugerir pra Anne, Anne da gente colocar lá determinar quando o
Michel fala da questão da redução e retirada Michel? Pelo menos pra gente deixar
essa idéia ai o que você acha Anne?”
Anne
“- É porque depois que o poder publico...”
Angela Bento
“- Redução ou retirada num sei, do animal.”
Anne
“- Em baixo a gente colocou assim óh manter, que a prefeitura vai ter que manter
esses animais que ele retirar iii... encaminhar pra novos proprietários isso ta no final,
acho assim se derrepente o Michel ajudar a gente da uma melhorada nesse português
seria muito bom, mais isso a gente podia fazer depois.”
Angela Bento
“- Num tem como faze depois isso nóis temo que vê agora, isso aqui depois vem pra
Câmara.”
Anne
“- Michel então, por favor, você que é inteligente ajude-nos.”
Michel
“- Nem havia pensado em texto alternativo só tava querendo entender o que você
queria.”
Anne
“- Não, mas melhore o português pra gente, a idéia é o seguinte a pessoa chegar lá e
tá com esse problema da três meses pra pessoa e a pessoa num fez nada não
melhorou nada, que o poder publico possa tira pedi pra reduzir inclusive retirar manter
esses animais até achar um novo dono.”
Michel
“- Acho que então poderia simplismente igual à Angela falou determinar a retirada do
animal ou a redução de, de quantidade num é.”
Angela Bento
“- Conforme o caso néhh!”
Michel
“- É! Isso.”
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Pessoa
“- Na minha opinião ta dizendo ali através de um laudo de um veterinário como uma
juíza de infância ela pode retirar um filho de uma casa por maus tratos ou falta de
condições a pessoa nesse caso é o veterinário ele ta citado ali ele que vai decide se é
três se quatro ou se é nenhum então num precisa fica essa questão de numero é
muito redundante.”
Angela Bento
“- A gente só ta falando da redução a gente num ta falando da retirada tem um laudo
do veterinário ele é profissional competente pra dizer quantos, ou não, nenhum, dez,
vinte ele que sabe, então ai num tem acho que fica meio.”
Anne
“- Não pode ser porque na verdade essa questão do laudo veterinário e da ONG num
sei o que é a idéia que assim, por exemplo, vamos dizer que o fiscal num fosse uma
pessoa de bem néhh, por algum motivo é parente do vizinho que tá se incomodando
aquelas brigas de vizinho que tamem as outras a ONG de proteção e que tem uns
laudos ai pra determinar realmente que o local num tá cumprindo os cuidados
necessários aos animais.”
Angela Bento
“- Certo! Vamo acho que gente tem que prevê de qualquer acho que a retirada néhhh
porque num ta falando em nenhum momento aqui ééé... em caso de não observância
poderá o poder público retirar determinar a retirada ou a redução da quantidade de
animais néh acho que daí mata essa situação após três meses,eu acho muito tempo
de qualquer forma três meses um cão mal tratado morre. Se pode fala no microfone
pra gente, por favor!”
Pessoa
“- O problema de três meses, por exemplo, se a pessoa tiver sem instalações
adequadas tiver que reconstruir um canil com encanamento e tudo ela num consegue
fazer isso em uma semana, dez dias.”
Anne
“- Mas ai ela pede pra vigilância sanitária um prazo maior.”
Pessoa
“- Por isso que nós damos um prazo de três meses que é prazo da pessoa pode
adequar uma residência nas reformas néhh que vão ser pedidas que vão ser
notificadas se num pode dar um prazo que ela num possa cumprir isso.”
Anne
“- Na verdade é o seguinte a questão vamo dize o seguinte seja uma questão de maus
tratos tem a lei federal que vai pegar iii ai a retirada é imediata acho que isso ai num se
preocupa.”
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Michel
“- Precisa ver a denuncia néhh.”
Anne
“- Exatamente então eu acho assim a gente num precisa se preocupar nas coisas mais
emergentes eu acho que isso ai é lei de crimes ambientais a gente vai ter que cuidar o
que ta no código ambiental do município quem sabe.”
Michel
“- Só um comentário pra finalizar eu pensei inclusive em fazer uma proposta nesse
artigo até escrevi aqui por isso que eu lembrava exatamente da lei mais ai eu vi que
num iria ser jurídico néhhh uma lei municipal dizendo que os fiscais municipais teriam
o dever de denunciar o ministério público estadual o crime contra os animais. Porque
se num houver a denuncia pro ministério público que é o órgão competente não
haverá punição.”
Anne
“- Não, não, não na verdade é o seguinte existe uma lei federal que o poder publico
tem tutela pelos animais então isso é poder federal, estadual e municipal então qué
dize.”
Michel
“- Sim eu sei! Eu quero dizer assim o fiscal municipal é o primeiro que toma
conhecimento vamo dizer assim ele poderia ele próprio ter o dever funcional de
denunciar ao ministério público que é só o ministério público que pode entrar com essa
ação.”
Anne
“- Não o fiscal do município também pode.”
Michel
“- Não eu digo a ação penal.”
Anne
“- Isso pode acontecer independente”
Angela Bento
“- Gente a discussão ta boa mais eu acho que esses procedimentos agora num da pra
gente fica discutido aqui até porque são dezoito horas iii... infelizmente achei que a
gente ia vence esse negocio hoje e nós vamos ter que voltar amanhã néhh!”
“- Eu num sei quantas propostas ainda faltam votar. Quanto? Trinta! Ainda tem umas
trinta propostas pra votar néhhh, kakaka... do jeito que o povo ta agora pelo jeito até
isso vai dar bate boca. Vamo votar essa aqui e vamo encerrar os trabalhos por hoje e
daí a gente retorna amanhã quem sabe amanhã a gente consegue sai antes do
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almoço daqui. Bom é a plenária se sente esclarecida com relação a esse artigo 49
alguém quer fazer mais alguma? não néhh!”
“- Então em regime de votação é quem é favorável a permanência do artigo 49 do jeito
que esta ai em preto na tela, por favor, levante seus crachás. Quem for favorável a
proposta da Anne pro artigo 49, por favor, levante seus crachás. Abstinências? Uma
abstinência, abstinência é ótimo! Eu acho kakaka... que kakaka... hoje é sábado gente
desde sexta num é fácil. Bom então é a proposta original ela é eliminada, suprimida e
a proposta da Anne então é aprovada. É então meus queridos bom final de sábado pra
voceis nóis vamos encerrar o trabalho eee... amanhã... hã?”
Margareth
“- Quantas têm? Quantas propostas faltam?”
Angela Bento
“- Segundo o Humberto umas trinta propostas ainda pra votar.”
Margareth
“- Tirando... vinte quatro mais ou menos então.”
“- Por que tem seis dele que é só texto.”
Angela Bento
“- É mais chega num ponto que o povo chega a brigar até por causa de vírgula daí a
coisa não começa a não ser mais produtiva. Éééé... enfim acho que o povo ta muito
cansado então amanhã a partir da oito horas então. É oito a amanhã ou é nove? O
que qui tá no regimento, por favor! Senão vão dizer que nóis saimo do regimento? Oito
horas! A plenária tem alguma proposição pra horário? Isso nós podemos fazer também
viu! Nove horas! Quem é favorável às oito horas levante seus crachás. Por favor,
abaixe. Quem é favorável às nove horas? Quem é favorável às oito e meia? Venceu
às oito horas.”
Obs: Tempo decorrido até aqui 04: 07min
Obs: 5º Parte da gravação 00h: 00min
Angela Bento
“- Bom dia a todos os madrugadores dominicais! Bom retomando o trabalho de onde a
gente parou ontem neste artigo 51 dá pra subi um pouquinho a tela pra gente
visualizar ooo... original do 51. Volta no 50 pra mim por favor, 50 ta aiiii!”
Pessoa
“- Tinha uma proposta pro 50 num tinha Anne?”
Angela Bento
“- Teve uma pro 49 foi a ultima que nóis discutimos que a Anne tinha... ai óhhh! Esse
que ta em verde na tela.”
156

Pessoa
“- Eu tinha colocado uma pro 50 da Maisa Lopes.”
Angela Bento
“- Pois é! Pode verificar! Pessoal da organização pode verificar disse que tem proposta
para o 50 que num ta constando aqui! Tem! Tem outros artigos não necessariamente
pro 50. A 49, o artigo 49, foi um, foi o primeiro que a gente discutiu iii... agora na
seqüência tem. Seiis tem cópia disso ai com voceis?”
Pessoa
“- Eu deixei no primeiro dia, ontem de manhã.”
Angela Bento
“- Betinha pode verificar pra gente pra nos da uma... beleza. Então a Betinha vai
verificar lá, ta!”
Pessoa
“- Ta!”
Angela Bento
“- Então vamos continuar. Ontem no meio daquela animação toda eu esqueci de fazer
um registro de presença apesar que meio atraso, então a gente vai registrar aqui
ontem compareceram aqui a plenária os vereadores Eloir Valença e Lenir de Assis,
então pra deixa registrado que no dia de ontem eles compareceram aqui na plenária.”
“- Bom ééé... Sandra Graça certo. É que eu num tinha o pedido de registro ontem
acabou passando essa, esse pedido. Mais alguma autoridade passou por aqui ontem
e num foi registrado? Você não. Perfeito! Então vamo retomar pro trabalho ééé... o
artigo 50 realmente tem? Tem?”
Pessoa
“- Se quiser facilitar a gente só suprimui animal de companhia, ali o de companhia.”
Angela Bento
“- O texto é o mesmo gente, copia o artigo 50 inteiro e só tira de companhia, é isso?
De companhia. O (E) também. Só coloquem depois pra gente de quem é a proposta.
Bom, artigo 50, o original do artigo 50 diz o seguinte, a criação de animais de produção
de companhia só será permitida na zona rural onde...”
Anne
“- A questão aqui óh é o seguinte...”
Angela Bento
“- Péra só um pouquinho, deixa eu lê, é que o pessoal tava na tela ali e ai num tem
como lê. É a criação de animais de produção e de companhia só será permitida na
zona rural onde deverão ser implementadas e mantidas as normas constantes deste
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artigo e legislação especifica, a proposta cujo o nome do proponente ainda não foi
colocado...”
Anne
“- É da Maisa!”
Angela Bento
“- Certo dá pra colocar o nome da pessoa, por favor! Maisa Lopes. O pessoal ai da, da,
da, da, que ta mexendo no computador ta me ouvindo direito? Que a impressão que
eu tenho que parece que as pessoas num tão escutando direito! Senão a gente fala
mais alto aumenta o volume ou sei lá o que. Pedi atenção lá porque senão complica
muito os trabalhos aqui da mesa ta! Então ta bom. Tão um pouquinho mais de atenção
porque senão atrasa os trabalhos. Éééé a proposta da Maisa, a criação de animais de
produção só será permitida na zona rural onde deverão ser implementadas e mantidas
normas constantes deste artigo e legislação especifica. Maisa se qué defender a
proposta sua?”
Sueli
“- Meu nome é Sueli, Maisa é a veterinária mais ela num ta no momento, agente fez
junta essa proposta a defesa dela que pra atendimento medico no setor rural pra
animal de companhia é muito complicado principalmente na questão do dia de chuva,
o acesso é difícil o deslocamento também essa foi a justificativa colocada já no
formulário, então é nesse sentido na facilitação de atendimento emergencial pra esses
animais.”
Anne
“- Eu posso dá uma explicação em relação a isso? É que a questão foi o seguinte, isso
ai foi uma idéia de colocar o que ta no Código Sanitário do Estado, Código Sanitário do
Estado prevê que canis e gatis têm que estar em zona rural ta, porque geralmente são
números maiores de animais e causariam muito transtorno, só que isso daí foi
mudado, a idéia de animal de companhia seria aquele que num seria canil e gatil no
sentido comercial então eu ate sugiro que seja colocado a criação de canis e gatis na
zona rural iii... a i num tem problema nenhum.”
Angela Bento
“- É só que daí já ta alterandoo texto.”
Anne
“- É só que era essa a idéia, tudo foi mudando.”
Sueli
“- Nas oficinas que nós participamos ficou definido néhh, esse primeiro texto ai
analisando a gente achou interessante só tira o animal de companhia então eu acho
que aqui num cabe fica modificando muito o texto, foi bem discutido.”
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Angela Bento
“- Certo! Perfeito! Alguém qué faze a...”
Anne
“-Isso foi o seguinte foram 50 oficinas e foi mudado nas ultimas.”
Angela Bento
“- É bom, mais foi mudado iii... enfim. É alguém quer fazer a defesa da proposta
original? Não a plenária se sente esclarecida com relação a esse item e a defesa?
Certo, então nós vamos pra regime de votação. Fala Humberto!”
Humberto
“- Eu só queria esclarecer uma coisa, agora que é que num da pra mudar, mas
esqueceram que a rural fica ate muito distante poderia ta incluindo ai área de
expansão urbana que nós vamos ter área de expansão urbana, então área de
expansão urbana seria uma área permissível pra colocar essa atividade mais não esta
ai, eu acho que é uma pena num estar ai a área de expansão urbana.”
Angela Bento
“- A gente num pode esquecer que é isso aqui vai pra câmara também néhh esse
trabalho num acaba aqui hoje nos tamos montado uma minuta pra ser levada pra
câmara e o nosso trabalho vai continuar daí depois nas discussões na câmara também
acho que principalmente nestas discussões que são eles que vão bater o martelo no
projeto de lei acho que a gente vai ter que fazer esse acompanhamento.”
Humberto
“- Acho que é um ajuste que dá pra fazer lá sim, sem problema nenhum.”
Anne
“- Então eu vou fazer o contrario daquela, contrario da colocação desse novo artigo.”
Angela Bento
“- Se quer fazer a defesa do original.”
Anne
“- Quero faze a defesa do original pelo seguinte se eu falo de criação eu falo de
reprodução então nesse sentido animal de companhia a reprodução de animal de
companhia também é um canil e um gatil, tão tem que ficar em zona rural, por isso que
eu preferi usar gatil e canil.”
Angela Bento
“- Nós entendemos. Voceis que fizeram a proposta acha que é isso que o Humberto ta
propondo da pra já coloca aqui?”
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Sueli
“- É interessante.”
Angela Bento
“- A plenária tem alguma coisa contra isso de já fazer essa alteração? Eu quero
esclarecer o seguinte quem propois acha finalmente que a proposta que o Humberto ta
fazendo néhhh já é pertinente.”
Humberto
“- A idéia é não mexe na proposta original só mexe na questão da zona rural e
expansão urbana só isso.”
Angela Bento
“- Isso.”
Humberto
“- Por que eu concordo com a Anne também, é criação reprodução num é...”
Angela Bento
“- Tá onde a gente entraria no vermelho essa proposta?”
Humberto
“- Entraria, permitido na zona de expansão urbana e rural e não...”
Angela Bento
“- Então, por favor, por antes de zona rural. Não, não, não...”
Humberto
“- Área de expansão urbana e rural permaneceria uuuuuu...”
Sueli
“- Tem que inclui o de companhia néh.”
Humberto
“-Incluir o de companhia também. Reprodução é reprodução, impacto tanto faz de
pequenos, cachorros grandes.”
Angela Bento
“- É uma terceira proposta isso. Então mais e daí.”
Sueli
“- Eu acho que incluindo essa observação tudo bem de manter os animais de
companhia porque a extensão rural ela é próxima o acesso é mais facilitado, nossa
preocupação é o acesso a zona rural é muito distante então num atendimento
emergencial como que um medico veterinário vai chegar la pra atender.”
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Humberto
“- É que esse serviço ta muito mais próximo da área de expansão que pra rural né se
pode ter lá no rural em casos bem é acho que ta muito mais próximo a expansão.”
Sueli
“- Sim eu concordo na expansão eu concordo.”
Angela Bento
“- Bom então, por favor, eu pediria que você e o Humberto que tão propondo que
olhassem que esse artigo 50 se é isso que voceis tão propondo ou se tem alguma.
Certo, certo.”
Sueli
“- Só uma dúvida. Expansão urbana e rural a expansão é urbana rural num é
expansão?”
Angela Bento
“- É zona rural. É isso né Humberto?”
Humberto
“- Zona rural. São duas áreas completamente diferentes.”
Angela Bento
“- Área de expansão urbana e zona rural onde deverão ser bom então vamo ler a
proposta final se alguém tiver alguma coisa. Artigo 50º, a criação de animais de
produção e de companhia só será permitida na área de expansão urbana e zona rural
onde deverão ser implementadas e mantidas as normas constantes deste código e
legislação especifica. Certo. A plenária se sente esclarecida com relação a isso?”
Pessoa
“- Queria um esclarecimento. Bom dia a todos em primeiro desculpe o atraso. É
quando fizeram à redação original do artigo 50º, eu entendi que é cabível se falar que
só será permitida na zona rural o só será ai ele tem a idéia de exclusão de alguma
coisa porque senão num diria só será iii... ali na redação nova em vermelho continua o
só será acho que...”
Angela Bento
“- Foi uma proposta...”
Pessoa
“- Não eu sei! Mais o só será me parece que tem sentido se dizer quando é só
expansão urbana num é isso? Ou só zona rural descupel!”
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Anne
“- O Código Sanitário do Estado só pode ter criação de animais pra aumentar a, não! Canil, gatil, essas coisas todas só em zona rural.”
Angela Bento
“- Isso pelo código do estado mais no Plano Diretor do município ou nas áreas de
expansão urbana também tem isso...”
Anne
“- Não mais isso num tem problema porque na verdade a zona de expansão urbana
num deixa de ser rural então num tem problema nenhum, esta de acordo com a lei
estadual.”
Humberto
“- Exatamente.”
Pessoa
“- Só, a palavra só ali num fica...”
Angela Bento
“- Por favor, a proponente da...”
Sueli
“- Eu acho que esse só exclui a área urbana. Mais é expansão urbana.”
Angela Bento
“- Não é expansão urbana, num é área urbana certo! Pois não?”
Pessoa
“- Só pra esclarecer quando a gente fala em zona rural independente de ta expansão
urbana ou não o cidadão ele paga o ITR, imposto territorial rural se é área urbana ele
paga o IPTU então ai já ta a diferença, a gente ta discutindo... com uma sugestão se a
gente começar abrir espaço pra discutir as propostas que forem mudadas como
aconteceu ontem na questão daquela oficina aqui, nós vamos entrar no mesmo erro
de ontem e num vamo sai daqui.”
Angela Bento
“- Obrigado. Todo mundo entendeu o recado?”
Pessoa
“- Só uma justificativa, eu tava confundido expansão urbana com urbana, minha
intervenção era a titulo de esclarecimento pra que eu pudesse entender.”
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Angela Bento
“- É que você chegou justamente quando a gente tava discutindo, já tínhamos
discutindo esse artigo, então por isso que é...! Então certo. É a plenária se sente
esclarecida com relação a esse artigo? Perfeito então. Em regime de votação é quem
concorda que o artigo 50 permaneça com a proposta original que ta em preto na tela,
por favor, levante seus crachás. Perfeito. Quem concorda com a alteração proposta
pela Maisa e pela Sueli é que esta em vermelho na tela, por favor, levante os seus
crachás. Abstenções? Uma, duas, duas abstenções. Perfeito então fica aprovado à
proposta da Maisa e da Sueli perfeito.”
“- O próximo artigo acho que é o caput desse artigo 51 néhh? Que ta lá em baixo, da
pra trazer esse caput la pra cima? Ah não é parágrafo sétimo ta certo. Vamo la no
caput do artigo pra gente lê. O caput do artigo diz o seguinte, é proibido permanência e
circulação de animais soltos ou amarrados nos logradouros públicos e áreas de lazer e
esporte do município, vamo la pro parágrafo sétimo o parágrafo original proposto no
projeto os compartimentos para correspondência e caixas de correio e serviços de
leitura de água e luz deverão ser instalados fora do alcance dos animais certo. A
proposta feito pelo ou por quem? O Centro de Direitos Humanos.”
Anne
“- Por mim, eu to representando o centro de direitos humanos de Londrina.”
Angela Bento
“- A proposta feita é que ao final depois da palavra animais seja acrescida a palavra a
palavra agressivos. Anne se pode defender?”
Anne
“- É que na verdade é o seguinte caixa de correio acho que tem que ficar longe de
todos os animais agora quem tem um pincherzinho pequeninho vai ter que colocar um
negocio enorme na questão da luz e da água fica complicado por exemplo eu moro
em, em, ali no cafezal as casa são pequininhas se eu tiver que isolar dos meus
cachorros a questão da luz eu vou perder uma parte da minha garagem eu acho fica
um pouco, fica um pouco inviável eu acho.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer a defesa da proposta original do jeito que ta? Não plenária se
sente esclarecida com relação a esse artigo? Essa alteração. Não! Em regime de
votação então ééé... o parágrafo sétimo do artigo 51 ééé as pessoas que concordam
que ele seja aprovado com o texto que foi proposto pelo projeto que ta em preto ai na
tela, por favor, levantem seus crachás. Perfeito.”
“- As pessoas que concordam com a alteração proposta pelo CDH, por favor, levantem
os seus crachás. Abstenções? Uma, duas, certo então a proposta feita pelo CDH fica
como aprovada. Certo próximo, artigo 53, entendi, é a proposta do Michel a proposta
original do projeto de lei para o artigo 53 que é expressamente proibido a qualquer
pessoa maltratar animais ou praticar ato de crueldade contra eles, a proposta do
Michel que inclusive ele já correu ontem a justificativa quem estava aqui ouviu é que
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seja retirada a palavra expressamente então ele coloca que é proibido a qualquer
pessoa maltratar animais ou praticar ato de crueldade contra eles. Michel se quer fazer
alguma observação? A plenária se sente esclarecida? Acho que todo mundo tava aqui
ontem néhhh e ouviu a...”
Michel
“- Não vamos precisar torturá-los novamente.”
Angela Bento
“- Kakaka... não é tortura conhecimento é sempre bem vindo ééé... então em regime
de votação se a plenária se sente totalmente esclarecida ééé... as pessoas que acham
que o texto tem que continuar como esta com o expressamente, por favor, levantem
seus crachás, ninguém teve coragem néh Michel. As pessoas que concordam com a
alteração proposta pelo Michel, por favor, levantem seus crachás, perfeito, ééé...
abstenções? Nenhuma abstenção perfeito. Então o texto do Michel fica aprovado.
Artigo 55, não essa é uma inclusão, um item quatro pro artigo 55, o CDH acho que
através da Anne, néh Anne, propõe que o artigo 55, tenha um item a mais onde ele
diga, bom o caput do artigo 55 diz o seguinte, os locais de comercialização de animais
deverão ai a proposta dela, deles, os animais em exposição deverão possuir na frente
da gaiola ou local de exposição uma placa com o nome de canil de origem e a raça
Anne se pode defender essa...?”
Anne
“- Na verdade toda idéia que foi colocada em questão de venda de animais é que
esses animais sejam mais puros e a pessoa conheça realmente a procedência a idéia
que ele só seja de canil e gatil registrado que muitas vezes a pessoa compra gato por
lebre néhhh, então assim pra fique mais claro, pra que fique o proprietário da loja seja
obrigado a mostrar a origem que realmente vem e a pessoa se sinta tamém com
menos medo de comprar um animal inadequado que teja colocado na frente da placa
entendeu se é uma plaquinha simples eles fazer...”
Angela Bento
“- Certo! Alguém tem alguma coisa contra isso? A plenária se sente esclarecida? É eu
num me sinto esclarecida, posso faze uma pergunta? É daí a pessoa, por exemplo,
tem um casal de algum tipo de cão ou gato de raça que deu uma cria enorme lá ela vai
vender, ela como particular num pode colocar a venda é isso?”
Anne
“- Não em loja. A principio não a idéia é, na verdade é o seguinte é profissionalizar a
questão do canil e do gatil porque é o seguinte uma pessoa que tenha o animal ela
pode muito bem digamos é aquela questão que uma ou duas ou dez pessoas são
honestas corretas à gente a gente deixa mais uns dez, quinze incorretos, porque
existem casos de canil gente que tem em casa ou fundo de quintal em cada situação e
geralmente a pessoa qué ganhar dinheiro e não cuida adequadamente então é assim
eu acho assim a pessoa que ela gosta que ela cria em casa ela pode fazer por outros
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meios, por jornal, por num sei o que e os seis tem que imaginar tamém na loja a
pessoa vai dizer assim esses eu não posso expor mais tem a fulana. Eles ganham
também em cima isso até assim é uma maneira de evitar muitos animais em exposição
à toa.”
Angela Bento
“- Perfeito! A plenária se sente esclarecida com relação a isso?”
Pessoa
“- Agora eu fiquei em duvida?”
Pessoa
“- Pra reforçar o que a Anne, que a Tina que eu conheço ela como Tina ta colocando
se eu chego num mercado qualquer produto que tiver lá na gôndola ele tem um
responsável tem uma procedência tem as características dele isso que ela colocou é
viável porque veja bem é eu chego pra comprar um cachorro numa loja essa loja ela ta
legalizada da mesma forma que tem a vacina, que tem o remédio o cachorro ele é um
produto de mercado então ele tem que ter sim essas especificações eu concordo
plenamente eu acho que tem que ser igual pra todo mundo é questão de legalização
de comercio se o padeiro o mercado ele tem que ter e é responsável sobre aquilo que
ele vende o vendedor de cachorro na loja tem que ser responsável por aquilo que ele
venda é uma questão de consumidor.”
Angela Bento
“- Isso ta claro pra todo mundo? Ta néhhh! Fala Michel é isso? Certo. Então em regime
de votação todo mundo se sente esclarecido néhhh. É quem concorda com a inclusão
desse item proposto pelo CDH através da Anne, por favor, levante seus crachás.
Perfeito. Quem não concorda? Com a inclusão. Abstenções? Certo então a inclusão
fica aprovada. Teve uma abstenção? Teve uma abstenção que fique registrado.”
“- Artigo 59, o artigo original diz o seguinte proposto aqui no projeto de lei fica o
município obrigado a cadastrar todos os carroceiros e os respectivos eqüinos
encontrados em zona urbana e através de programas de reabilitação e cursos
profissionalizantes propor uma nova atividade para esta classe como eles não estão
pedindo alteração no parágrafo único, num vou ler o parágrafo único.”
“- É a proposta do CDH através da Ane para este artigo 59 é a seguinte fica o
município obrigado a cadastrar todos os carroceiros e os respectivos eqüinos moares
e assininos de sua propriedade encontrados em zona urbana a fim de comprovar os
cuidados com esses animais e com o objetivo de em seis anos acabar com essa
atividade no município de Londrina ficando assim em conformidade com o código
sanitário do estado do Paraná, criar programas de reabilitação e cursos
profissionalizantes a fim de propor uma nova atividade para esta classe.”
“- Acho que isso ta redundante aí bom enfim, a carroça não poderá ser conduzida por
menores de 18 anos é Anne, por favor, se pode defender essa...”
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Anne
“- A questão é o seguinte eu trabalhei 5 anos e meio com os carroceiros a gente
cadastrou na época néhh a gente fez uns cursos pra eles melhorar a questão da
alimentação dos animais com o pessoal da UEL junto comigo a gente fez vários a
gente levou o pessoal pra conhecer uma cooperativa a gente queria transformar em
cooperativa melhorar, bom um monte de coisa o que que a gente viu na pratica, na
pratica a gente vê que eles num querem mudar néhhh, aquele que cuida bem do
animal cuida realmente e tem aquele que cuida meia boca eles como pessoas são
pessoas boníssimas ta tem aquelas pessoas já de idade que dificilmente vão fazer
uma outra atividade mais muito jovens e os filhos e os netos tão começando com essa
atividade então há uma necessidade da gente cortar isso esse ciclo néhhh e dá uma
oportunidade melhor pra eles porque na verdade a cidade de Londrina vai crescer
cada vez mais e num tem mais a coisa vai ficar cada vez pior então é o seguinte o
código sanitário do Estado ele proíbe grandes animais em zona urbana então eu acho
assim Porto Alegre fez essa questão de em 10 anos acabar com carroceiro se a gente
num colocar uma data o que que vai acontecer o município vai empurrar isso com a
barriga a gente tendo uma data isso pra pode mudar , depois dá mais um prazo é mais
fácil mais pelo menos a gente tem 6 anos onde o município teria uma obrigatoriedade
de cadastrar e encaminhar.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer a intervenção a favor do que esta colocado no texto original
algum esclarecimento? Pois não Margareth.”
Margareth
“- É Anne do jeito que ta ali parece que a atividade vai acabar em todo município, mas
ela pode permacer na zona rural num é?”
Anne
“- Com certeza, ta escrito encontrados em zona urbana.”
Margareth
“- Encontrados em zonas urbanas ta dizendo do cadastro e depois diz que em 6 anos
vai acabar a atividade no município então do jeito que ta o texto ele acaba tamém na
zona rural.”
Anne
“- Tá então vamo melhorar isso aí, com certeza eu tive que fazer rapidinho de noite se
pudesse ate pra melhorar...”
Pessoa
“- Outra coisa tamém você colocou é acho que três ou quatro idéias ali contando com
criar programas e depois a carroça não poderá ser conduzidas por menores são idéias
distintas, dividir em parágrafos num é?”
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Anne
“- Essa questão dos 18 anos foi assim uma coisa que a Secretaria de Ação Social na
época pediu pra gente porque tem gente tem donas de carroças que contratam
crianças de 11, 10 anos que ficam com a carroça de noite, principalmente uma
senhora da zona norte e fica aquele monte de criança andando de carroça e um dia
tava levando o namorado da minha filha e realmente eu encontrei 11 horas da noite 3
crianças pequininhas andando de carroça então precisa mesmo ter uma coisa com
relação...”
Angela Bento
“- Certo. Então vamo faze essa alteração ao invés de acabar com essa atividade na
zona urbana do município é isso? Assim, de Londrina, eu só queria lembrar uma coisa
e perguntar pra plenária o seguinte, os distritos rurais também têm zona urbana isso
vai se estender as zonas urbanas dos distritos rurais tem lugar em distrito rural que
paga IPTU também então qual é idéia disso é só na zona urbana do distrito sede do
município ou na zona urbana das sedes dos distritos rurais também?”
Pessoa
“- A gente tem que eu trabalho na área rural faz tempo a gente tem um conhecimento
amplo disso dão é uma questão muito delicada pra gente votar essa situação aqui não
posso excluir pessoal que pela sociedade eles fazem parte existem os problemas
questão ambiental de jogar sujeira em fundo de vale essas coisas todas mais a
maioria deles vive disso a questão que Anne colocou das crianças isso é lamentável
realmente de noite a gente tem que regularizar na minha forma de entender até num
vou votar nem em um nem e outro porque eu to achando que é uma questão muito
delicada pra gente discutir aqui, porque a partir do momento que você legaliza, pra
você legalizar, porque é assim se ele trabalha ele vive do trabalho com o animal, ta
prestando serviço se ele ta prestando serviço ele tem que se enquadrar nas leis de
prestação de serviço do Município a partir daí você começa a separar o joio do trigo.”
Angela Bento
“- A duvida levantada nesse momento num era essa Anne, eu peço um
esclarecimento.”
Pessoa
“- E na zona rural é uma situação totalmente diferente porque existem as propriedades
rurais que ainda apesar de ser pouco utiliza.
Angela Bento
“- Se o texto se aprovado do jeito que ta aprovado ééé... então nós vamo ter que
colocar zona urbana do distrito sede do município de Londrina porque senão todos...”
Anne
“- Distrito isso ai eles usam mais acho...”
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Angela Bento
“- Então, por favor, da pra fazer essa alteração do distrito sede, pode ser Anne?”
Anne
“- Deixa a sede dos distritos fora.”
Pessoa
“- Num é só da sede?”
Angela Bento
“- Não do distrito sede é um distrito legalmente é um distrito, perfeito a plenária se
sente esclarecida com relação a esse artigo? Perfeito. Então em regime de votação é
quem é concorda que o artigo 59 continue na proposta original é que o texto ta em
preto ai na tela, por favor, levantem seus crachás. Uma, temos um voto pra que
permaneça é as pessoas que concordam com a alteração proposta pelo CDH através
da Anne no artigo 59 que ta em vermelho ai na tela, por favor, levantem seus crachás.
Dez manifestações se eu num engano. Isso. As abstenções, por favor, nove
abstenções. Perfeito então vence a fica aprovada melhor dizendo a proposição da
Anne, através do CDH. O parágrafo único continua viu gente só bota ele pra baixo
isso. Próximo artigo, artigo 62, cadê o artigo 62 original?”
Anne
“- É o artigo a diferença o artigo é esse que ta em vermelho ta a minha colocação é o
segundo, tirar a palavra agressivas, a original fica proibida a criação de abelhas
agressivas na zona urbana de Londrina.”
Angela Bento
“- É a gente num tem o texto original em preto ai na tela porque a organização deve ter
entendido que o texto era o mesmo só ia acrescentar uma palavra, mas, por favor, isso
em preto esse artigo 62º que ta marcado isso em preto pra gente manter o mesmo
padrão senão perde tira a palavra agressivas do preto, não do preto, ah ta a sua
proposta, perfeito, ótimo eu já tinha entendido ao contrario também.”
Anne
“- Não a idéia que eu sugeri foi retirar a palavra agressiva.”
Angela Bento
“- Perfeito. Agora do jeito que ta da pra entender, antes eu num tava entendendo isso
certo, Anne por favor se pode fazer...”
Anne
“- A questão é o seguinte abelha agressiva é um tipo de abelha só que na verdade
num deveria ter criação de abelhas na zona urbana porque tem pessoas que são
alérgicas uma única picada pode morrer iii... essa questão de invasão de abelhas na
residência das pessoas e coisa e tal isso já é um problema de Londrina na zona
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urbana se agente permitir ainda eu acho complicado então eu sugiro que abelha, claro
uma pessoa que cria abelha com todos os cuidados com tido num sei o que num é o
problema tem que pensar que uma pessoa não preparada pode ta criando abelha eu
acho que a gente não pode bota ninguém em risco aaaa com uma picada ai fatal.”
Angela Bento
“- Perfeito. Meu DEUS. É eu quero primeiro saber se alguém qué fazer a defesa do
que tava... do texto original, defesa do texto original. Meu DEUS duas kakakakakaka...,
meio minuto pra cada uma então, por favor, vai Margareth.”
Margareth
“- É eu estava nas oficinas que nós discutimos isso eu acho que o senhor que tava lá
num ta aqui presente e o que acontece nós temos varias abelhinhas nativas pensei
que só tinha jataí mas o cara falou que tem num sei quantas que são nativas é a
minha preocupação talvez a palavra deve ser criação comercial porque é eu acho que
ecologicamente correto nós num vamo pode destruir as abelhas que não são
agressivas que são nativas da nossa região então mas olha se você tem na tua casa e
elas ta crescendo iii... pra mim é criação se é comercial ou não é outro termo então
quando você fala que é proibido parece que até as nativas vão aprece mesmo vão ter
que ser retirados.”
Angela Bento
“- Certo Sueli.”
Sueli
“- Eu participei dessa oficina também e eu ia defender exatamente essa idéia então o
que a Margarete falou já ta ótimo.”
Angela Bento
“- Perfeito.”
Anne
“- A questão pratica é o seguinte o fiscal da vigilância sanitária já tive em casa que
pedi pra pessoa retirar abelha a pessoa tava criando nenhum fiscal vai ser chamado
por alguém que tem uma abelhinha lá a pratica vai ser essa.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a isso? Não!”
Pessoa
“- Não! Eu só queria faze uma colocação em relação.”
Angela Bento
“- Éesclarecimento porque senão a gente vai ficar patinando.”
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Pessoa
“- É esclarecimento pra deixa bem claro o que, que é uma questão nativa e uma
questão de criação em casa o pássaro nativo pra mim ele é criado lá no mato em
condições naturais normais dele a partir do momento que eu colocar numa gaiola ele
deixa de ser nativo abelha nativa seja ela qual for ela se cria na mata por isso que tão
sendo criados reservas, averbação de reservas...”
Angela Bento
“- A plenária já entendeu isso néhh.”
Valmor
“- Até porque mais Tina eu ate trabalhei nessa área e gente tinha que lidar com abelha
constantemente lá na SEMA é muito complicado até porque a criação dessa nativa na
caixinha ela trás a outra certo!”
Angela Bento
“- Certo! Todo mundo entendeu? Plenária se sente esclarecida? Então em regime de
votação é quem vota pela proposta original? É, por favor, então quem vota pela
alteração proposta pelo CDH através da Anne? Abstenções, duas abstenções.”
“- Então a proposta do CDH é aprovada. Com a diferença de um voto 10 a 9, perfeito.
Só pra baixo um pouquinho, é Anne pelo que eu to entendendo essa proposta de
novos artigos é complementação desse artigo 64, por favor? É sua também essa
proposta?”
Anne
“- Não. É a 64 é lá em cima ta essas são propostas novas que ficaram de fora que
precisam ser colocadas e discutidas.
Angela Bento
“- Ta perfeito! Bom vamo primeiro pro artigo 64, a proposta original, como forma de
diminuir a proliferação de animais errantes fica o poder publico responsável por
estimular a pratica de guarda responsável de animais de companhia e diferentes
formas de esterilização, a proposta do CDH é acrescentar no final esterilização de
animais errantes e de animais de proprietários de baixa renda através de política
publica permanente de controle da proliferação de animais de companhia de pequeno
porte, ééé... eu queria primeiro pedi pra organização ai das salas se alguém tiver me
ouvindo por favor já faze esse texto do jeito que o proponente ta pedindo néhh, coloca
o artigo 64 original no final como ela ta orientado colocar esse texto fazendo favor, pra
que ele fique claro como ele vai ficar pra todo mundo ééé... e Anne eu pediria que
você defendesse a sua proposta.”
Anne
“- A questão é o seguinte se a gente deixar assim como diferente formas de
esterilização fica uma coisa vaga então assim pra colocar mesmo que a prefeitura tem
que fazer um programa serio permanente num é só num bairro numa coisinha mais
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assim que tenha o veterinário dela que tenho o local dela que tudo certinho, ele, ele,
ele, faria a essa esterilização porque na verdade por todo o trabalho da ONG do SOS
a gente percebe que o maior numero de animais abandonados são dessas pessoas de
baixa renda que levam que abandonam néhh que seja feito a gente já tem um projeto
que a gente fez que é assim fechar um bairro inteiro tirando o União da Vitoria castrar
todas as fêmeas lá ai...”
Angela Bento
“- É alguém quer fazer a defesa da proposta original que contem o texto?”
Pessoa
“- Pra isso Anne num teria necessidade já de ter implantado no municipio o centro de
zoonoses, como num tem como ficaria essa...”
Anne
“- Então nessas propostas de todos que a gente participou a gente colocou ai isso
quando os veterinários lá da vigilância sanitária junto à gente fez uma proposta de um
centro só que foi retirado nas ultimas vezes que eu num pude participar a idéia era um
centro, a gente tinha colocado inclusive 120 dias pra que haja esse centro isso tinha
tudo na proposta só que foi retirado agora tamém num dá já trouxe um monte de coisa
polemica aqui, ia trazer mais isso então é ruim ate a gente começar colocar tudo de
novo o que a gente num quis mais acho que derrepente.”
Angela Bento
“- É esclarecimento Margareth? Margareth quer um esclarecimento?”
Margareth
“- Olha não é a minha área, mas como eu fiz parte dessa oficina e lá se encontravam
varias pessoas que se discutiu centro de zoonoses e ficavam assim, um vai ser centro
de zoonoses não vai ter outro nome eles ficaram debatendo tanto que nome que teria
a porque num sei que secretaria que falou isso ou aquilo foi por isso que naquele dia
foi tirado como centro de zoonoses porque as próprias pessoas do setor num é num se
entendiam.”
Angela Bento
“- Certo! A plenária se sente esclarecida com relação a esse artigo? Então em regime
de votação as pessoas que são favoráveis a permanência do artigo 64 na forma que
ele foi proposto que ta em preto ai na tela, por favor, levante seus crachás. Cinco, é as
pessoas que concordam com a alteração proposta pelo CDH, por favor, levante seus
crachás, brigado ééé... abstenções? Uma, uma abstenção, duas certo, duas
abstenções então. Então fica aprovada a proposta feita pelo CDH, para o artigo 64.”
Anne
“- Só como uma coisa que acontece a SEMA ela mantém uma empresa que pega os
animais de grande porte ela gasta 13 mil reais por mês em torno de 13 mil reais por
171

mês se a gente conseguisse pegar esse dinheiro e transformar em cursos pros
carroceiros a gente podia ate manter um veterinário fazendo castração com esses 13
mil reais que é mais ou menos com o que é gastado por mês na SEMA só pra
apreensão de grandes animais na zona urbana de Londrina.”
Angela Bento
“- Certo! Éééé...”
Pessoa
“- Por favor, só uma observação, no regimento eu entendi que a gente só podia alterar
aqueles artigos que já estavam definidos e não incluir novos.”
Angela Bento
“- Não, no regimento também tem inclusões!”
Pessoa
“- Tem inclusões?”
Angela Bento
“- Sim! Aglutinações, inclusões. Exatamente desde que chegassem por escrito no
tempo certo. Sonia ta lembrando isso. Éééé... Anne é essa lista então aqui são
propostas de novos artigos para este capitulo é isso que eu to entendendo?”
Anne
“- Exatamente!”
Angela Bento
“- Bom a partir nos próximos ééé...”
Anne
“- Essa parte dois eu retirei essa parte dois ali foi retirada em função daquela coisa
nova que nós fizemos lá em cima a dois o numero dois...”
Angela Bento
“- Fica proibida é essa daí...”
Anne
“- essa pode tirar, essa pode tirar.”
Angela Bento
“- Essa!”
Anne
“- E essa, eles num tiraram óhhh, esse fica permitido tamém saiu até, essa tamém
parágrafo único sai tamém eu mostrei pra ela direitinho ai agora ta certo esses ai óh.”
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Angela Bento
“- Tão são dois artigos teoricamente que eu to entendendo, são dois artigos que tão
pedindo pra incluir.”
Anne
“- Exatamente! Aqueles lá foi aqueles que a gente discutiu e ficou uma idéia que já foi
votado.”
Angela Bento
“- Certo! Como esse é o fim deste capitulo deste titulo éé nós vamos votar essas duas
inclusões propostas pelo CDH. A primeira proposta que seria para o artigo 65 ééé...
diz os seguintes animais de grande porte... péra ai mais isso num tem uma redação...”
Anne
“- É o seguinte o artigo 51, é fala de animais de grande porte só que num fala o que vai
ser feito com esses animais ta vamo dizer o seguinte a SEMA pega os animais na rua
num tem mais nada foi tirado tudo do código, no código tem la na questão da multa
tem, tem a multa na questão de quantidade que vai ser cobrada só que assim a
questão de poder doar o animal...”
Angela Bento
“- Mais isso num á alteração do artigo 51 e não um outro...”
Anne
“- Não isso é em desconformidade, em conformidade num é aí eu escrevi errado, é
animais de grande porte encontrado em desconformidade que dizer que não estão
cumprindo o artigo 51.”
Angela Bento
“- Eu vou pedi um favor, você junto com mais alguém néhhh que se proponha a de
uma redação pra isso.”
Anne
“- Mais leia, porque ta tão ruim assim?”
Pessoa
“- É o encontramos que ta errado é encontrados.”
Anne
“- Éh!”
Pessoa
“- Deixa eu só perguntar pra Anne. Oh Anne hoje isso já num acontece a apreensão?”
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Anne
“- Acontece mais isso ai uma lei separado que existe e a gente tem que colocar agora
no Código de Posturas!”
Pessoa
“- Na pratica já existe isso?”
Anne
“- Isso já existe, eu só to colocando isso ai a gente aumento pra 25 hectares porque
eram 10 tá! Na pratica isso já existe no código de postura original ta escrito que a
gente só poderia doar pra fim cientifico ou ser feio venda em aste publica devidamente
publicado isso era o que tava no código agora existe uma outra lei uma lei que fala dos
carroceiros apreensão um monte de coisa tinha isso a gente só ta colocando isso ai
dentro de novo e ta aumentando pra 25 alqueires a gente alterou algumas pequenas, a
questão da cooperativa de interação solidaria de agricultura familiar isso num tinha foi
colocado.”
Angela Bento
“- Perfeito. A plenária se sente esclarecida com relação a essa inclusão de artigo?
Todo mundo concorda? Então é em regime de votação os que são favoráveis a
inclusão desse texto como artigo 65, por favor, levantem seus crachás. Perfeito.”
“- Aqueles que são contrários a inclusão desse artigo, por favor, levante seus crachás.
Abstenções? Perfeito fica aprovada a inclusão então, esse texto passa ser 65. Então
vamo passar pra próxima inclusão enquanto o pessoal faz o acerto. Éééé... a próxima
inclusão solicitada pelo CDH diz o seguinte que seria o artigo 66, os locais de banho e
tosa deverão, gente eu preciso que o texto role pra... isso aí, os locais de banho e tosa
deverão possuir no mínimo dois locais sendo um para banho e tosa e outro para
manutenção antes e após o banho , dois possuir medico veterinário devidamente
responsável e cadastrado no conselho de classe, Ane se pode defender isso?”
Anne
“- A questão é o seguinte na pratica que a gente vê nos banhos e tosas é assim é que
eles tem um único cubículo onde eles ficam la fazendo e é um barulho enorme iii... do
lado simplesmente os animais são guardados em gaiolas isso é um estress tão
grande, tão grande, pro animalzinho sabe, que tem muito problema de pele que
aparece por causa disso muitas vezes nem é só porque a lamina não esta
devidamente esterilizada mas pelo próprio estress infelizmente sabe que banho e tosa
na verdade teria de se dado só de 15 em 15 dias mais por uma questão de bom cheiro
a pessoa que quer o cachorro que não tenha cheiro de cachorro então é uma vez por
semana então pensa bem é um estress uma vez por semana então acho assim é
necessário mas um pequeno cuidado iii... lá é dão anestésico, gente tem gente ótimo
nisso tem gente que é muito habilitado que faz com amor e carinho gente nós num
podemos pegar essas pessoas mas aquelas que fazem só pra ganhar dinheiro que
vai de qualquer jeito...”
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Angela Bento
“- Certo. Alguém quer fazer ééé... contra a essa inclusão eu to perguntando por que se
num for o que eu to perguntando eu vou mandar cortar o microfone ta que o tempo ta,
certo! Por favor.”
Pessoa
“- Só um detalhe os locais de banho e tosa deveram, os locais existem essas lojas que
a Tina fala realmente acontece isso, mas existe pessoas que fazem em casa esse
trabalho e que são muito bem e que num tem condição de ter um medico veterinário a
disposição se for assim um salão de cabeleleiro vai ter que ter um medico clinico geral
pra também ser responsável pra aquele salão ai a gente vai ta entrando numa situação
meia delicada.”
Anne
“- Nós tamos falando de empresas...”
Angela Bento
“- Tina dá...”
Margareth
“- É vou fala a mesma coisa se o ser humano pode fazer banho e tosa sem profissional
de curso superior, porque o cachorro precisaria pra banho e tosa num to falando o
resto das coisas.”
Pessoa
“- Então se retira o local. Então vamo colocar as empresas o local esse local ele ta
muito genérico acho que ai a gente vai entrar nessa situação.”
Anne
“- Ai eu concordo ai tudo bem! As empresas ou...”
Angela Bento
“- Então, por favor, é proposta aceita pela própria proponente as empresas...”
Pessoa
“- E a questão do médico veterinário responsável também porque toda loja ela tem que
ter um medico veterinário responsável a loja comercial devidamente tem que ter seu
alvará tem que se enquadrar tudo medico veterinário ou o banho e tosa as vezes num
tem loja num tem atendimento junto é só o banho e tosa.”
Anne
“- É exatamente isso.”
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Pessoa
“- Então eu num vejo necessidade de um médico veterinário, porque é o que eu acabei
de dizer se for assim um salão de cabeleleiro vai ter um clinico geral responsável ai...”
Anne
“- Como que lá é feita muitas anestesias gente é dado muita anestesia pra esses
cachorros.”
Angela Bento
“- Pois é, mas pra banho e tosa num teria...”
Pessoa
“- Eu conheço banho e tosa que num usa anestesia num faz clinica num faz cirurgia
num faz nada acho que a gente ta entrando numa situação como a mesa já falou
ontem defesa em causa própria.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida alguém tem mais alguma duvida com relação o que
ta sendo proposto? Certo estando a plenária esclarecida então nos vamos por em
regime de votação quem concorda com a inclusão desse artigo que seria o artigo 66 é,
por favor, levante os seus crachás. Num ta claro gente por favor levanta levanta
mesmo. Isso. Certo, faz mais uma copia desse artigo fazendo favor.”
Pessoa
“- Questão de ordem ta em regime de votação.”
Angela Bento
“- Por isso não a gente termina o regime de votação. É as pessoas que concordam
com a péra ai eu já nem sei mais o que..., vamo começar de novo.”
Pessoa
“- Voce votou pela inclusão e teve a votação se eu num me engano quatro ou cinco
votos agora você deveria perguntar que é contra a inclusão desse ai.”
Angela Bento
“- Exatamente! Isso acho que a gente vai ter que fazer depois pra evitar, a plenária
concorda com esse procedimento alguém tem alguma coisa contra? Não então certo,
nós votamos então quem era a favor da inclusão néh nós tivemos 5 votos, 5 votos é
quem concorda ééé... quem não concorda com a inclusão desse artigo? Quem se
abstem, por favor? Então vence aaa... fica aprovada a não inclusão. Éééé... existe
uma proposta vinda da plenária que esse artigo possa ser submetido à plenária de
novo mais sem o segundo item iii... eu queria submeter isso a plenária, a plenaria
concorda que esse artigo seja visto de novo sem o artigo segundo, por favor, quem
concorda levante seus crachás. Perfeito.”
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“- Quem não concorda, por favor, levante seus crachás. Quem se abstem? Uma
abstenção, perfeito. Então fica aprovado ééé... essa nova apreciação, então voltando
ao mesmo artigo como a Anne já fez a defesa e já houve as contras também ééé... a
gente vai... calma gente que a gente não votou a proposta ainda. As empresas então
vamo ver como é que ficaria sem o segundo. As empresas prestadoras de serviço de
banho e tosa deverão possuir no mínimo dois locais sendo um para o banho e tosa e
outro para manutenção antes e após o banho certo! Plenária se sente esclarecida em
regime de votação quem concorda com a inclusão desse artigo, por favor, levante
seus crachás, perfeito. Quem não concorda com a inclusão deste artigo? Abstenções?
Por favor, uma abstenção perfeito.”
Pessoa
“- Questão de ordem, eu gostaria que a mesa me indicasse no regimento interno a
onde que esta previsão de fazer este tipo de procedimento que foi feito agora.”
Angela Bento
“- No final do regimento a mesa pode submeter à plenaria quando houver algum caso
omisso.”
Pessoa
“- É eu num entendo isso como caso omisso.”
Anne
“- Isso é um caso omisso!”
Pessoa
“- Não num é! Ontem a mesma situação não teve o mesmo tipo de procedimento eu
queria deixar a sugestão pra mesa que pra o próximo evento próxima conferencia que
ela incluísse no regimento pra ser apreciado pelo pessoal no primeiro dia esse tipo de
situação onde aditivos as propostas aos é aos destaques que forem feitos possam ser
executados durante a, a, a reunião, ou seja, o aditivo a uma proposta já formulada e
uma segunda questão é que a gente teve um monte de problema com texto mal
redigido isso trás uma dificuldade da análise a própria mesa durante vários momentos
fez alteração nos textos isso me parece que é algo que num ta previsto dentro do
regimento e nem é uma forma correta como se mesa ela deve ser, ela deve conduzir
os trabalhos, deve ser vindo da plenária se for o caso eu queria deixar tamém essa
sugestão de que correções de textos possam ser feitos por uma equipe de apoio
fornecida pela organização do evento. Obrigado.”
Sonia
“- Eu só gostaria de ta contrapondo um assunto, porque a mesa em nenhum momento
ontem alterou redação que desse sentido diferente pelo contrario ajudou na redação
para uma mais fácil compreensão para que nós pudéssemos votar e essa autonomia a
mesa independente de regimento ou não porque ela faz parte de uma comissão certo,
quanto à revisão depois da questão ortográfica com certeza os técnicos o farão e
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verão se é desta forma mesmo que as propostas devem ficar néhhh, muitas vezes a
gente num conhece a linguagem a fundo pra ta colocando corretamente mais mesa
tem essa autonomia sim.”
Angela Bento
“- Perfeito!”
Pessoa
“- Só pra esclarecer o que a companheira ta falando isso tudo a hora que chegar aqui
na casa existe já o setor competente que vai fazer essas devidas correções sem
alterar o sentido das coisas.”
Angela Bento
“- Mais algum esclarecimento com relação a isso? Então vamo tocar em frente, artigo
66 aprovado então em verde vamo pra frente. Éééé... houve um questionamento aqui
da mesa que a gente tem mais ou menos vinte, vinte o que? Vinte artigos, vinte
propostas pra votar ainda, vinte propostas! Certo a gente ta pensando em vencer isso
agora pela manhã pra num ter que retornar a tarde o questionamento do pessoal é
uma questão operacional de logística de cancelamento do coofee-break da tarde então
é eu vou submeter isso a plenária pra ééé... kakakakakaka... num haver rolo depois
quem concorda que a gente cancela o coofee-break pra gente tentar vencer isso agora
de manhã, por favor, até no maximo as treze horas ótimo, quem num concorda com o
cancelamento do coofee-break? Certo.”
“- Abstenções? Jóia então pode cancelar o coofee-break da tarde e vamo em frente. É
artigo é 65, uuu... bom artigo 65, o original considera-se comercio ambulante as
atividades de venda e varejo de leite embalado fermentado com lactobacilos vivos,
frutas saladas de frutas, mini-pizzas, mini-pizzas expressas, salgados, doces, pipocas,
lanches, sorvetes, alho, hortaliças, caldo de cana, cachorro-quente, algodão doce,
beiju, maçã do amor em embalagem plásticas, peças artesanais confeccionadas pelo
próprio artesã, flores naturais e artificiais, pães, bolos, bolachas, pipas, produtos
naturais tais como aveia, linhaça, granola, melado de cana de açúcar, conserto de
sombrinhas e guarda- chuvas, panelas vendedores de jornais revistas realizadas em
logradouros públicos ou de porta em porta por pessoas físicas independentes em
locais e hora previamente determinados ponto. Éééé Fidelis me parece que você é
onde entraria é o Fidelis ta aí? Por favor, onde entraria esse e horas previamente
determinados utilizando para isso carrinho de mão veículos motorizados de pequeno
porte.”
Fidelis
“- É uma proposta, Fidelis representante da CMTU é uma proposta aditiva, modificativa
melhor conceituando o serviço do comercio ambulante especificando que eles têm que
usar o carrinho de mão ou veiculo de pequeno porte pra evitar os excessos excluindo
a possibilidade de utilização do trailer.”
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Angela Bento
“- Ta daí eu pergunto esse texto que voceis tão propondo ele entra exatamente aonde
nesse outro...?”
Fidelis
“- Na mesma seqüência do... artigo 65 eu repeti as ultimas frases na proposta e horas
previamente determinados vírgula utilizando pra isso carrinho de mão...”
Angela Bento
“- Logo no fim do artigo.”
Fidelis
“- Isso, isso, só pra num repiti tudo de novo.”
Angela Bento
“- É que a dúvida é se Le se encaixava no meio ou no inicio néhh.”
Margareth
“- Só um esclarecimento! É e os veículos e os trailers ficam a onde regulados? Tem
outro artigo pra eles?”
Fidelis
“- Tem outros artigos excluindo os trailers.”
Margareth
“- Hãmmm!”
Fidelis
“- Tem uma proposta de exclusão dos trailers.”
Margareth
“- Essa proposta tua é de exclusão e os trailers vão ficar regulados em que parte?”
Fidelis
“- A intenção da nossa proposta é exclusão dos trailers.”
Margareth
“- Ah então a cidade num vai controlar os trailers que vende comida e coisas na
cidade?”
Fidelis
“- Não haverá trailer, vai tirar carrinhos ou barracas outras formas esse só de trailes
num é barracas ou carrinhos de mão especificadamente, os trailers quase tamanho de
ônibus basicamente.”
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Margareth
“- Ah não pode, vai tirar todos os trailers. Tão vai ser proibido isso em... a ta isso que
eu queria entender, obrigado.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer a defesa do artigo do original que ta aqui?”
Pessoa
“- Só uma questão pra mim faltou à justificativa dele pra acabar com os treilers, eu
queria ouvir?”
Angela Bento
“- Certo se pode faze essa justificativa pra gente?”
Fidelis
“- Posso! A parte técnica eu tamém posso falar.”
Pessoa
“- Nós temos grande dificuldade hoje com estacionamento em Londrina iii... tem uma
coisa que nós não podemos discriminar ééé... o requerimento da quando a pessoa
vem querer por um ponto pra vender os seus produtos em trailers iii... boa parte das
pessoas num tem condições de comprar um veículo pra levar e trazer o trailer todos os
dias, ele acaba deixando trailer no local e isso num é permitido então a nossa proposta
de retirada dos trailers é exatamente pra que nós ganhamos espaço pra
estacionamento nas vias públicas.”
Margareth
“- Só mais uma pergunta eu vejo bastante tem até franchais daqueles, daquelas mini
vans que abrem e servem elas não se enquadram por que ai não são trailers... esses
podem! A tá!”
Fidelis
“- veja a bem a proposta que a CMTU esta efetuando nesse momento é que o
comercio ambulante com esse rol de produtos seja efetuado em apenas duas
estruturas veiculo motorizado significa o carro particular da pessoa onde a pessoa tem
um horário um local pré determinado em conformidade com o código de transito
brasileiro e a sinalização viária ele estaciona e efetua a venda de seus produtos até o
horário estabelecido do seu alvará após isso ele funciona seu veiculo e vai embora pra
garagem de sua casa a segunda estrutura é o carrinho manual aqueles com rodinhas
de borracha que é alocado nas calçadas no passeio rente algum poste de maneira que
não atrapalhe o transito dos pedestres o trailer ele é colocado em via pública e isso é
totalmente nocivo pra cidade haja vista que nós não temos mais vagas em Londrina
pra estacionar os nossos veículos se vai na frente de clinicas comercio num há vagas
Londrina se eu num me engano alguém me corriga essa estatística parece-me que
esta quase chegando ao ponto de ter um veiculo pra cada dois habitantes tem cerca
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de 500 mil habitantes tem cerca de 250 mil veículos em Londrina, 41 emplacamentos
diários são efetuados em Londrina a cada dia 41 veículos entra nas ruas iii... mais uma
coisa a tendência é os transportes coletivos também terem suas vias preferenciais isso
tudo suprime as vagas então o trailer essa estrutura trailer colocada na via pública é
muito prejudicial a ordem do transito e fica o dia todo essa é a justificativa pra essa
exclusão.”
Angela Bento
“- Certo, é alguém quer fazer a defesa da proposta original? Certo. Ninguém vai fazer
a defesa da original néhh? Certo então alguém quer esclarecimentos? Sonia
esclarecimento!”
Sonia
“- É eu gostaria de fazer duas perguntas é uma delas é onde que se enquadra aqui o
pessoal que vende, por exemplo, num dia de corrida no autódromo num dia de jogo de
futebol pessoal que é ambulante que vende água e cerveja e refrigerante e tal se ele
se enquadraria aqui outra coisa é que você acabou de dizer que quando eu tenho
veiculo, por exemplo, esse da mini-pizza eu vou estaciono vendo fico la um horário
determinado do meu alvará e vou embora esse veiculo estaria estacionado a onde,
num é na via pública, iii... se você tem o numero de trailers que nós temos no
município hoje?”
Fidelis
“- Veja só é a venda desses produtos nas proximidades de locais onde ocorre eventos
esporádicos exemplo autódromo éééé jogo de futebol ela num é autorizada pela
CMTU isso acontece de maneira clandestina e irregular o comercio ambulante apesar
desse nome ambulante da um sentido que a pessoa fique trafegando não é isso! Ta o
comercio ambulante ele é afetado em ponto fixo a pessoa tem um alvará estabelecer
eu vou dar um exemplo na avenida, na Rua Duque de Caxias em frente o numero
1500 é ali que ele deve ficar até porque uma questão de identificá-lo se assim for
necessário fazer néhh, ééé... a outra pergunta que a senhora me fez? Que a senhora
nos fez?
Sonia
“- É questão dos veículos que ficam estacionados eu posso tem veiculo próprio tem
alvará vai estacionar vai vender dentro daquele horário que ta colocado no seu alvará
e o numero de trailers que tem alvará hoje em Londrina pra poder... funcionamento?”
Pessoa
“- O veiculo a pessoa quando sai pra fazer a comercialização do seu produto em seu
veiculo muitos deles feitos em caravam aqueles veículos de porte grande onde ele
abre a porta traseira e expõem seus... no porta mala ele tem um horário ele chega no
seu local de trabalho no seu endereço estaciona em conformidade com o código de
transito com avaliação previa se aquele local é permitido estacionar se num há
próximo a garagens num atrapalha a visibilidade existe um corpo técnico que faz essa
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avaliação e defere ou indefere esse pedido uuu... município fez então se ele for
autorizado estaciona em conformidade com o código após o horário de trabalho, chega
das oito as dezoito por exemplo ele da a partida no seu veiculo e vai embora ele num
permanece no local como o trailer permanece.”
Sonia
“- O numero de trailers você tem previsão?”
Pessoa
“- Tem a previsão aproximadamente 180 trailers pessoas efetuando o comercio
ambulante em Londrina.”
Sonia
“- Se você me permite mais uma pergunta os trailers não poderiam ser enquadrados
também desta forma fica estacionado terminou seu trabalho leva embora...”
Pessoa
“- Na verdade é o seguinte eles são assim néhh a previsão para o comercio ambulante
em trailers estacionado na via publica tem essa formatação dessa natureza porem as
pessoas não consegue fazer essa ida e vinda da sua casa removendo sua estrutura
eles acabam deixando o trailer no local muitos deles estão até fixados na via pública
cimentado e chumbado no chão néhh. Isso causa um prejuízo muito grande pra
administração publica porque é uma fiscalização constante e ininterrupta onde a gente
disponibiliza praticamente metade do nosso efetivo pra cuidar dessa situação e nós
num temos assim ééé a pessoa nos procura dizendo eu num tenho dinheiro num
veiculo próprio pra fazer esse transporte da estrutura até a minha casa néhh porque
hoje se investe quase 10 mil reais pra comprar um trailer então à pessoa num quer
investir 10 mil reais num trailer e 50 mil reais num veiculo motorizado pra fazer o
transporte então são todas essas dificuldades que são através destas dificuldades que
nos propomos a exclusão de trailer.”
Anne
“- Eu tenho uma preocupação questão de, de, eu tenho uma preocupação muito seria
em relação a isso a questão é o seguinte eu acho assim uma questão de fiscalização
em qualquer hora pelo código a qualquer hora pode ser tirado o alvará de licença dele
se ele num tira tira o alvará e acabou agora eu acho assim uma questão de higiene um
trailer gente uma pessoa pode muito mais lavar as mãos é muito mais higiênico eu
acho assim é uma questão de saúde pública desculpa eu desconcordar do colega aí.”
Angela Bento
“- Éééé... tem mais pessoas querendo esclarecimento.”
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Pessoa
“- Só um esclarecimento eu vou citar um exemplo usando a palavra da Anne aqui na
questão de higiene tipo um trailer como “Gente Boa” ali na Maranhão num é muito
melhor ter um trailer daquele que um carrinho aberto sem nenhuma higiene?”
Angela Bento
“- Eu achei que... num fosse desculpa falar no microfone pra registrar.”
Pessoa
“- Aquele trailer esta de maneira irregular o autorizado faleceu iii... a viúva ta tentando
de todas as formas faze a transferência do alvará que é a titulo precário néhh os
advogados aqui presentes sabem muito bem o que é isso o nível de precariedade de
alvará é elevadíssimo e ela ta tentando fazer a transferência pro nome dela outra
irregularidades nesse caso que a senhora pontuou é que a família contratou um monte
de funcionários que num é previsto tamém na legislação ou seja o comercio ambulante
é pra quem demonstra necessidade nessa situação especifica a pessoa tem até uma
empresa na avenida São Paulo existe uma lanchonete com o mesmo nome “gente
boa” adquirindo então enfim é uma situação totalmente regular é uma situação até que
envolve néhhh a utilização indevida do espaço publico... só a nível de esclarecimento
é em relação ao trailer o trailer quando ele é colocado em via pública num existe uma
demarcação o código de transito num prevê uma demarcação assim como carga e
descarga de 15 minutos na via pública, o trailer ele estaciona ele tem um horário ele
estaciona na via pública e se você chegar antes dele haja vista que ele tem um horário
de trabalho das oito as dezoito das sete as dezessete enfim o horário que for deferido
pra ele trabalhar se você chegar com seu veiculo particular estacioná-lo no local onde
a pessoa possui um alvará pra fazer um comercio ambulante ta feito a encrenca,
porque ele vai chegar com o alvará e vai exigir que você retire o seu veiculo porque
aquele local é dele se acha o dono porque ele tem o alvará pra trabalhar ali em contra
partida nos não podemos reservar aquela vaga pra ele exercer sua atividade com o
trailer naquele local e veiculo motorizado não ele esta estacionado em conformidade
com o Código.”
Pessoa
“- A preocupação também é a questão da higiene acho que é o principal...”
Pessoa
“- A vigilância sanitária providencia...”
Pessoa
“- Voce vai comer um X-bacteria.”
Pessoa
“- Isso cabe a vigilância sanitária... num é a CMTU a responsável pela higiene.”
Angela Bento
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“- Por favor!”
Claudia
“- Só por uma questão de esclarecimento antes de sair o alvará é exigido à aprovação
da vigilância sanitária pra qualquer caso.”
Angela Bento
“- E o alvará determina o local e horário de funcionamento.”
Margareth
“- Questão de ordem vamo respeitar um minuto de defesa... senão num vamo terminar
ate uma hora.”
Angela Bento
“- Sim, sim! Tinha um outro esclarecimento, questão de esclarecimento a gente tem
que... não! Esclareceu! Tem mais alguém querendo esclarecimento, por favor? Como?
Acho que esse senhor quer falar alguma coisa? Não!”
Pessoa
“-... votação isso daqui senão nós vamos ficar ate de tarde aqui!”
Angela Bento
“- Enquanto tiver questões de esclarecimento o senhor me desculpa a gente tem que
esclarecer a matéria num tem como a gente simplesmente barrar e deixar as pessoas
sem esclarecimentos brigado.”
Pessoa
“- Defesa do texto.”
Angela Bento
“- Por favor, quem vai fazer? Você?”
Pessoa
“- Bom diante de tudo que eu ouvi no meu um minuto de defesa do texto... eu nem ia
faze isso mais depois de toda essa discussão eu to entendendo o seguinte num da pra
gente resolver o problema que é real e compreendi que ate quero pensar numa
solução pra ele da CMTU, mais acabar com uma atividade econômica de quem
cumpre de todos aqueles que cumprem todas as regras enfim então ai eu defendo
texto em preto ali iii... o problema é acha uma outra solução que não penalize aqueles
que cumpre a as regras e a exerce suas atividades econômicas, pra mim seria uma
violência então essa é a defesa que eu faço.”
Angela Bento
“- Éééé... a plenária se sente esclarecida com relação a isso? Certo então em regime
de votação o artigo 65 com o texto conforme esta sendo proposto o texto em preto na,
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na, na, tela por as pessoas favoráveis a manutenção dele levantem seus crachás. É as
pessoas que concordam com a alteração proposta pelo Fidelis que na realidade é da
CMTU ééé..., por favor, levantem seus crachás, quatorze (14). Abstenções? Uma (1)
perfeito então fica aprovada do CMTU. Gente duas coisas o coofee-break ta servido
ééé iii outra coisa que pediram pra registrar a presença do vereador Ivo de Bassi qual
a gente agradece a presença é vamo fazer um intervalinho pequenininho néhh! Dez
horas a gente ta retornando pra terminar issso de manhã, por favor!”
Obs: Intervalo do coofee-break
Angela Bento
“- Podemos retornar aos trabalhos? Perfeito, então pro artigo 66 que a gente acabou
de votar tem uma alteração proposta também pelo pessoal do CMTU pelo Fidelis para
o parágrafo terceiro o original diz o seguinte que é proibido o exercício do comercio
ambulante sem a previa autorização do órgão municipal a proposta do Fidelis da
CMTU é que o alvará confeccionado e não retirado no prazo de trinta dias será
sumariamente cancelado sem qualquer tipo de ressarcimento Fidelis por favor isso é
uma troca ou ééé... umaaa...”
Fidelis
“- Questão de ordem é que foi feito alteração do artigo 65 pra 66 e por isso que ta essa
duvida o 66 a redação anterior teve aumento de artigos néhh,... da vigilancia sanitária.”
Angela Bento
“- Perfeito. Então esse artigo num é daqui?”
Fidelis
“- É o artigo 66 como houve alteração referente aos animais aumentou um artigo no
que a senhora ta usando a mudança é o parágrafo terceiro do artigo 66 da minuta
apresentada previamente, reduzindo de 60 pra 30 a exclusão sumaria de quem
requerer o alvará e num for buscar, se for ambulante e a pessoa deixou por trinta dias
num foi buscar o alvará por que num tem interesse e num precisa do serviço de
ambulante pra sobreviver.”
Angela Bento
“- Certo então é artigo 65 e não 66 é isso néhhh?”
Fidelis
“- O sessenta e seis (66).”
Anagela Bento
“- Certo aqui óhhh. Coloca ele abaixo do terceiro logo, por favor, isso. Certo. Perfeito.
Então lendo de novo o original do artigo 66 do parágrafo terceiro, o alvará
confeccionado e não retirado no prazo de 60 dias será sumariamente cancelado sem
qualquer tipo de ressarcimento a proposta do CMTU do Fidelis é que ele passa a
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seguinte redação o alvará confeccionado e não retirado no prazo de 30 dias será
sumariamente cancelado sem qualquer tipo de ressarcimento.”
Anne
“- Ordem de esclarecimento quando esse alvará é confeccionado a pessoa ela é
avisada que ele ta pronto? Só esse esclarecimento que eu gostaria de ter.”
Fidelis
“- É por oficio.”
Anne
“- Porque é o seguinte eu faço o pedido se eu quiser ai passa pro todo um tramite
porque tem um grupo de pessoas que esse é viável, esse num é viável num sei o
que...”
Fidelis
“- Esse prazo é após a comunicação do deferimento.”
Anne
“- Aaaa... então é isso que eu queria saber, então tudo bem.”
Angela Bento
“- Certo! Éééé... Fidelis se quer fazer a defesa da, da, da...”
Fidelis
“- Eu repito se a pessoa é ambulante e necessita do alvará pra pra exercer a atividade
de ambulante se passou esse prazo ele num precisou do alvará ele num precisa desse
serviço pra sobreviver.”
Angela Bento
“- Perfeito. Alguém quer fazer a defesa do texto original? A plenária se sente
esclarecida com relação a essa proposta? Em regime de votação é quem concorda e
quem é favorável que o artigo permaneça como esta o parágrafo terceiro que ta ai em
preto, por favor, levante seus crachás. Duas, três, certo. Quem é favorável a alteração
proposta pelo CMTU pelo Fidelis, por favor, levante seus crachás certo. Abstenções?
Duas abstenções. Então a proposta do CMTU fica aprovada. Certo. Como já ta na tela
vamo passar pro artigo 67 ééé...”
Pessoa
“- Tem que voltar o artigo, renumerou? Num foi votada aaa... a redação do anterior.”
Angela Bento
“- Foi votada a redação do anterior.”
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Pessoa
“- Não parece que tinha uma proposta aqui!”
Angela Bento
“- É que essa proposta que tava na anterior, ou não?”
Pessoa
“- É no 65 original, será que num é lá pra cima?”
Fidelis
“- Questão de ordem, por favor.”
Angela Bento
“- pois não?”
Fidelis
“- Além tem mais uma outra proposta de alteração do antigo 66 que fala da comissão
permanente tamém.”
Pessoa
“- Essas ai num foram votadas.”
Fidelis
“- Essa mesmo.”
Angela Bento
“- Então vamo retornar no artigo 65 é isso? Que é o que a gente tinha votado antes de
sai pro café. Tão ta o parágrafo quinto do artigo 65 tem a seguinte redação a venda
ambulante de verduras e hortaliças será feita obrigatoriamente em veículos
ciclomotores ou carrinhos de mão ficando ainda expressamente proibida a
comercialização ambulante desses produtos nas firas livres ou nas proximidades dos
locais onde elas funcionam a proposta do Michel para esse parágrafo é a seguinte
venda ambulante de verduras e hortaliças será feita obrigatoriamente em veículos
ciclomotores ou carrinhos de mão sendo proibido a comercialização ambulante desses
produtos nas feiras livres ou nas proximidades dos locais onde elas funcionam. Michel
por favor!”
Michel
“- Éééé... só ajuste de redação ficando ainda expressamente proibida troquei por
sendo proibida.”
Angela Bento
“- Certo. Alguém quer fazer a defesa do texto original, a plenária se sente esclarecida?
Em regime de votação artigo 5 quem é favorável a proposta original que ta em preto ai
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na tela por favor levante seus crachás. Quem é favorável a proposta feita pelo Michel,
por favor, levante seus crachás, perfeito.”
“- Quem se abstem do voto? Uma abstenção. Perfeito, então fica aprovada a proposta
do Michel. Próxima, por favor, artigo 66 ééé... o caput do artigo 66 original prevê a
regularização do comercio ambulante no município será feita por comissão
permanente composta por seis membros sendo, a proposta da CMTU através do
Fidelis propõem que fique fica constituída a comissão permanente com a função
consultiva em todos os pedidos de autorização de comercio ambulante no município
sendo composto por cinco membros dois pontos um sindicato bom isso... é ta. 1)
sindicato dos ambulantes, 2) sindicato dos comerciantes varejistas, 3) IPPUL , 4)
vigilância sanitária, 5) Câmara Municipal eu pediria que abaixasse um pouco a tela pra
gente ver... isso. perfeito. É, por favor, o pessoal do CMTU quer fazer a defesa dessa
alteração?”
Fidelis
“- É acho que faltou um inciso ai que é a própria CMTU mais nada, a defesa é o
seguinte dada a critérios técnicos pra comissão e manter a representatividade, uma
representatividade do sindicato dos ambulantes um pelo sindicato dos comerciantes
varejistas e incluir vigilância sanitária iii... IPPUL, CMTU e Câmara é uma tentativa só
de dar uma alem da parte representativa dar uma parte técnica de suporte pra
inspeção de alvarás e autorização de funcionamento.”
Angela Bento
“- Perfeito alguém quer fazer a defesa contra, ou melhor, éé defesa que permaneça do
jeito que estava à plenária se sente esclarecida? Certo então em regime de votação
artigo 66 quem é favorável que ele continue com a proposta original levante seus
crachás, por favor. Certo, uma pessoa.”
“- Quem é favorável a alteração proposta pela CMTU, perfeito. Abstenções, nenhuma.
Perfeito então fica aprovado à proposta feita pelo CMTU através do Fidelis, gente
essas coisas deixa pra arrumar depois senão a gente perde muito tempo transforma
ele em verde e apaga os itens aqui de baixo. Oi?”
Margareth
“- Não gente tem que... deixa pra fazer isso depois e coloca mais a CMTU que falta.”
Angela Bento
“- Isso, não, não, não, sobe um pouquinho tem que ser apagado o item um, dois, três
quatro e cinco o CMTU permanece é isso néhhh? Perfeito, artigo 67 a proposta
original a autorização para o exercício de comercio ambulante é de caráter pessoal e
intransferível servindo exclusivamente para o fim nela indicado e expedida somente
em favor de pessoas que demonstrem a necessidade de exercício a proposta do
CMTU através do Fidelis é o seguinte que a autorização...”
Fidelis
“- Minuto pra defesa da proposta!”
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Angela Bento
“- Péra só um pouquinho é deixa eu só tentar é porque foi colocado uma reticências
aqui como se tivesse alguma coisa no meio...”
Fidelis
“- A reticência é a cópia do artigo 67...”
Angela Bento
“- certo, preciso saber a partir de onde é isso eu pediria então ao pessoal da
sistematização que copia esse artigo 67 em baixo em vermelho. É isso pessoal do
CMTU?”
Fidelis
“- Isso!”
Angela Bento
“- Então artigo 67 ficaria conforme a proposta deles autorização para o exercício do
comercio ambulante é de caráter pessoal e intransferível exclusivamente para o fim
nela indicado e expedida somente em favor de pessoas que demonstrem necessidade
de seu exercício sendo vedada auxiliares e funcionários assim como a utilização de
trailers. Por favor se pode fazer a defesa...”
Fidelis
“- O objetivo da proposta é resguardar o direito de ser ambulante daquelas pessoas
que realmente precisam e necessitam a partir do momento que as pessoas que
tenham vários funcionários deixa de ter aquela característica de necessidade de ser
um trabalhador ambulante pra ser um empresário... ai tem que procurar outros meios
de crescimento profissional como ambulante a característica do comercio ambulante é
a necessidade a pessoa vai individualmente vender o produto.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer a defesa do, do artigo original? É defesa do artigo original que
você vai fazer? Por favor!”
Pessoa
“- Gostaria de ressaltar ai que existem algumas atividades dessa ai que são pessoas
da família que tão todas trabalhando ali e as vezes todas necessitam daquele
emprego, então seria resguardar esse direito, correto.”
Angela Bento
“- Você propõe que continue o artigo do jeito que tava sem essa alteração do CMTU é
isso?”
Pessoa
“- Sim, somente a favor de pessoas que demonstrem necessidade.”
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Pessoa
“- Uma questão de esclarecimento Angela ééé... quando diz aqui ta implícito isso para
pessoas que demonstrem necessidade qual que seria o critério da CMTU para avaliar
isso? Por favor.”
Fidelis
“- Esse critério tem que vir de outro departamento da prefeitura nós num temos
condições de fazer essa avaliação é o assistente social outra secretaria tem que dar
esse suporte pra CMTU, nos num temos condições de fazer essa avaliação tem... toda
a comissão que vai analisa ou da assistente social num é nós como técnicos da CMTU
que vamos fazer essa avaliação no parecer social falando que a pessoa é necessitada
ou não.”
Pessoa
“- Brigado.”
Angela Bento
“- Sonia qué esclarecimento?”
Sonia
“- Isso, quando coloca ali caráter pessoal e intransferível, por exemplo, esta lá o trailer
o carrinho em nome do meu marido ele morre e num pode passa ele é intransferível
para mim se é o meu ganha pão como é que eu faço? O que que vai ser estabelecido
pra que eu possa permanecer com aquele meio de subsistência?”
Fidelis
“- A senhora teria de fazer o pedido no nome da senhora com a aprovação dos
requisitos no nome da senhora ou senão atual colocar no nome do casal talvez o erro
aconteceu quando a pessoa foi pedir o alvará e pediu nome de uma pessoa só.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a esse tema? Então em sistema de
votação que é favorável a permanecia do artigo 67 da forma que foi proposta que ta
em preto ai na tela, por favor, levante seus crachás. Cinco (5) pessoas. Éééé... quem é
favorável a proposta feita pelo CMTU através do Fidelis, por favor, levante seus
crachás. Certo, abstenções? Uma abstenção. Perfeito, então fica aprovada a proposta
da CMTU.”
“- Eles tão me corrigindo, foram duas abstenções e não uma ta pra ficar registrado. É
desse artigo 67 ainda o parágrafo segundo o texto original diz o seguinte o quadrilátero
central compreendido pela avenida leste-oeste e Rua Fernando de Noronha, Avenida
Juscelino Kubchek e Avenida Duque de Caxias será concedido alvará de autorização
pra no maximo 200 pontos de ambulantes a proposta do pessoal do CMTU, através do
Fidelis pede exclusão deste texto. Por favor, pessoal do CMTU pode se manifestar?
Defender.”
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Wilson Galvão
“- Sim é a CMTU entende que é desnecessário se manter um numero mínimo e um
numero maximo de autorizações pra serviço ambulante pode ser que analisando caso
a caso é possível colocar 250 ou 50, 100 mas colocando um limite mínimo ou maximo
a gente vai ficar engessado pra conceder autorização, 201, 202, 203, ou também ter
aquela pressão as vezes pode acontecer política ao invés de técnica ainda tem 50 tem
150 falta 50 então concentra 50 aleatoriamente néhhh colocando obstáculos e
problemas futuros independente do numero ser mínimo ou maximo tem que ser
analisado caso a caso pedido a pedido.”
Angela Bento
“- Certo alguém quer fazer a defesa da permanecia do artigo a defesa Margareth.”
Margareth
“- Eu quero fazer a defesa como diz lá maximo mas num é pra ultrapassar como você
mesmo disse pode ter pressão política eu acho que se tiver um limite já que esse
quadrilátero num tem como expandir fisicamente é se nós limitarmos a 200 o CMTU
num vai ter a pressão política de aumentar esse numero diminuir ele pode porque ele
pode num conceder mas num vai ter a pressão política já que o quadrilátero num tem
como crescer.”
Wilson Galvão
“- E como chegou à senhora que participou das oficinas como que concluir pelo
numero de 200 e não 50 não ou 1000?”
Margareth
“- Eu não estava nesta oficina, mas quantos alvarás têm hoje?”
Wilson Galvão
“- No quadrilátero central teria que ver com a parte técnica...”
Margareth
“- Eu não estive nessa oficina, mas eu acredito que saiu de voceis num saiu?”
Angela Bento
“- Tem gente na plenária que tem essa informação.”
Claudia Lima
“- Só pra esclarecer nós trabalhamos com o plano diretor é a revisão do que tem hoje
nós trabalhamos do que tem hoje que que tinha esse parágrafo já foi modificado varias
vezes e uma das modificações inclusive era obrigando a ter 200 pontos de ambulantes
tinha que ter no quadrilátero central então depois de varias oficinas varias discussões
varias pessoas de varias regiões da cidade nós trabalhamos em cima do que nós
tínhamos então a gente falo se é obrigatório 200 por que então no maximo 200 então
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nos temos esse numero em cima do que já vinha sendo trabalhado durante todos
esses anos, ta.”
Angela Bento
“- Perfeito! Sonia era isso tamém que você ia esclarecer?”
Sonia
“- Era isso! Lá no artigo 73 do antigo né do código que ta sendo revisto hoje parágrafo
terceiro que trata de autorização alvará de autorização para obrigatoriamente 200
pontos de ambulantes então isso já vem no código.”
Angela Bento
“- Certo, perfeito, pode concluir, por favor.”
Wilson Galvão
“- Só pra concluir em razão dos apartes é melhor não ter uma fixação nem mínima
nem máxima que num vai precisar ficar alterando essa lei constantemente analisando
caso a caso pedido de alvará eu posso chegar no 300 se houver a possibilidade
técnica disso ou não.”
Angela Bento
“- Certo! A plenária se sente esclarecida com relação isso? Certo então em regime de
votação quem é favorável a permanecia do parágrafo segundo do jeito que foi
proposto, por favor, levante seus crachás. Doze (12), treze (13) então. Treze (13)
pessoas ééé... quem é favorável a exclusão desse parágrafo segundo conforme a
proposta da CMTU? São nove (9) então. Abstenções? Já foi! Então a proposta teve
uma abstenção então à proposta do CMTU num é aprovada permanece o parágrafo
segundo do jeito que ta aí. Próxima. É artigo nono artigo 70 item nove o original diz o
seguinte recolher seus instrumentos ééé... por favor, põem lá no caput do artigo
setenta por que às vezes a gente lê o item e num sabe o que ta falando.”
“- Artigo 70 são obrigações do vendedor ambulante, agora pode ir lá! Brigado! Éééé...
o original diz o seguinte recolher seus instrumentos de trabalho tais como trailers,
carrinhos, bancas e outros após o encerramento do horário de venda sob pena de
autuação a proposta feita pelo CMTU através do Fidelis diz o seguinte ééé... recolher
seus instrumentos de trabalho tais como carrinhos veículos motorizados de pequeno
porte após o encerramento do horário de venda sob pena de autuação pessoal do
CMTU, por favor, pode defender?”
Fidelis
“- sim como foi excluído a autorização de trailers também to excluindo dessa redação
desse artigo os trailers.”
Angela Bento
“- Perfeito é alguém quer fazer a defesa do item conforme esta colocado? A plenária
se sente esclarecida?”
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Pessoa
“- Eu tenho uma dúvida!”
Angela Bento
“- Pois não?”
Pessoa
“- No final do texto ta escrito sob pena de autuação, eu tenho observado que nos
incisos anteriores ali em cima nenhum deles tem no final sob pena de autuação então
da impressão que só esse caso que vai ser autuado ou não seria necessário escrever
sob pena de autuação porque isso seria uma conseqüência automática?”
Angela Bento
“- Pessoal do CMTU quer se manifestar?”
Wilson Galvão
“- Esse num foi o objeto da, da, nossa proposta então apenas excluir os trailers essa
sob pena de autuação constava na minuta original.”
Angela Bento
“- O que ele ta querendo dizer que o texto veio das oficinas desse jeito, então eles
num... ééé... a plenária se sente esclarecida com relação a esse item? Certo em
sistema de votação ééé... que é favorável ao texto que esta colocado ai em preto da
proposta original, por favor, levante seus crachás, dois (2), certo! Quem é favorável a
proposta feita pelo CMTU, por favor, levante seus crachás. Certo! Abstenções? Uma,
duas, três. Três (3) abstenções então ficam aprovadas a proposta de alteração do
CMTU. Certo!”
“- Artigo 94, item (B). Perfeito! Ééé a proposta original desse artigo... bom o caput dele
diz o seguinte, as feiras livres tem por finalidade exposição e venda de mercadoria no
varejo seja elas alimentícias ou não em local publico e descoberto ééé... as
mercadorias alimentícias são classificadas em o item (B) que ta éé recebendo
proposição diz o seguinte industrializadas, frios, doces, compotas, pão caseiro,
tempero caseiro, rango e queijo. É rango ou frango?Kakaka... ué!”
Pessoa
“- Combinou néh!”
Angela Bento
“- Hãhãhã, sem duvida! Frango e queijo resfriados né deve ser ou congelados com
inspeção municipal, estadual ou federal a proposta do CMTU através do Fidelis é que
esse item seja o seguinte, industrializadas frios, doces, compotas, pão caseiro,
tempero caseiro, frango congelado e resfriado, queijo sem inspeção municipal,
estadual e federal.”
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Pessoa
“- Com!”
Angela Bento
“- Então é com! Não sem!”
Pessoa
“- Alteração era só pra esclarecer que tava como queijo resfriado e congelado néhh, é
só uma questão de redação coloca que o resfriado e congelado é referente ao frango.”
Angela Bento
“- Certo! Com inspeção exato.”
Pessoa
“- Uma melhor redação só, sem mudar o conteúdo.”
Angela Bento
“- Esta é sua justificativa?”
Pessoa
“- Sim!”
Angela Bento
“- Perfeito! Alguém quer fazer a defesa da proposta original? Contida. Não? Todo
mundo se sente esclarecido com relação a isso?”
Alexandre
“- Eu Não! Alexandre.”
Angela Bento
“- Por favor!”
Alexandre
“- É a inspeção dependendo do tipo de produto ali num precisa ser nem federal nem
estadual, correto. Porque se pedi os três ali inviabiliza a feira.”
Anne
“- Uma questão de esclarecimento é essas tão sendo unificadas as inspeções ta,
agora o texto fica meio estranho.”
Alexandre
“- E num é objeto da proposta alterar nada é a questão da inspeção quanto ao frango
congelado e resfriado que foi feito alteração.”
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Angela Bento
“- A plenária acha que a gente pode fazer essa correção? - Não? Certo!”
Margareth
“- Éééé... uma questão de ordem até, pra que a gente num perca o trabalho ééé... eu
acho que a mesa deve ter autonomia pra isso pra que essa, a lei que nós acabamos
de votar num acaba ficando em choque com outra legislação se colocasse só a
inspeção necessária sem esses três e nós fizéssemos alteração nós num corremos o
risco de daqui seis meses o artigo já ta defasado porque existe uma outra legislação a
respeito.”
Angela Bento
“- Mais daí ela vai ter que ser atualizada na, na, na, época e não agora eu acho que
como essa proposta num veio das oficinas eu num sei...”
Anne
“- É que isso é uma lei bem recente viu! Por isso que ela ta entrando...”
Angela Bento
“- Então vamo deixar... fala!”
Pessoa
“- O problema é abri o precedente iii... vai criar pra outras alterações sem a proposta
no prazo das nove horas da manhã de ontem néhh! Senão eu vou querer tamém.”
Angela Bento
“- Se a plenária concordasse a gente até poderia fazer isso a mesa tem autonomia pra
isso a gente poderia, mas como a plenária não se sente segura pra fazer isso néh pelo
que dá pra sentir então é melhor a gente votar do jeito que ta mesmo néhh, mais a
mesa teria sim essa... submetendo a plenária poderia fazer. Éééé então todo mundo
se sente esclarecido com relação a isso? Perfeito então em sistema de votação é
quem concorda que o texto continue conforme proposto no item (B) artigo 94, por
favor, levantem seus crachás. Quem concorda com a alteração proposta pelo CMTU
através do Fidelis, por favor, levantem seus crachás. Abstenções? Uma, duas então
fica ééé aprovada a alteração feita pela proposta da CMTU.”
“- Artigo 119, o texto original diz o seguinte aqui feira do feito a mão é um projeto de
inclusão e extensão de iniciativa do poder executivo municipal que tem como objetivo
integrar e valorizar a produção artesanal de Londrina. Éééé... artigo 119, proposto pelo
CMTU através do Fidelis, a feira do feito a mão, pois ééé... de novo ééé... no final, por
favor, pessoal ai da sistematização. Rummmm!”
Pessoa
“- Questão de ordem por favor!”
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Angela Bento
“- Pois não?”
Pessoa
“- Nesse artigo que foi votado anteriormente está havendo um erro de digitação. Que
na copia que eu peguei aqui esta inspeção Estadual ou Federal e na hora de digitar foi
passado e federal...”
Angela Bento
“- Naquele artigo que a gente acabou de votar? Por favor, então vamo voltar.”
Pessoa
“- Deve ter sido um erro de digitação na hora.”
Angela Bento
“- Pode ser! Artigo 94. Certo voltando ao artigo 119 então, já foi feita a correção do
texto, dooooo eu pediria pro pessoal do CMTU que desse uma olhadinha se é isso
mesmo que ta incluindo no local certo. A proposta deles a feira do feito a mão é um
projeto de inclusão e extensão do poder executivo municipal que tem como objetivo
integrar e valorizar a produção artesanal de Londrina que funcionará aos domingos e
dias de abertura do comercio local entre a Rua Prefeito Hugo Cabral e Rua João
Candido – calçadão – é isso?”
Pessoa
“- Faltou o não! Dia de não abertura de comercio local.”
Angela Bento
“- Aonde?”
Pessoa
“- Que funcionara aos domingos e dias de não abertura.”
Angela Bento
“- Não abertura do comercio.”
Pessoa
“- É uma feira especifica feira de artesanatos...”
ANGELA BENTO:
“- Perfeito!”
Pessoa
“- Iiii... aos domingos dentro do calçadão.”
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Anne
“- Mas nem feriados então eles vão poder abrir?”
Angela Bento
“- Não, quando o comercio pelo o que eu to entendendo, tem dias que eventualmente
vai abrir o comercio então iii... pode bater com o dia desse, néhh, ééé... então daí num
pode abri a feira é isso que eles tão querendo dizer.”
Pessoa
“- Domingos e feriados permitidos néhh.”
Angela Bento
“- Certo! Humberto quer esclarecimento?”
Humberto
“- Eu acho que num pode fixar o local uma vês fixado o local em lei. Isso mudar no
futuro vai ter que mudar a lei. Não tem como fixar locar eu acho que ate dias a gente
pode ate pensar, fixar o local?”
Angela Bento
“- Certo, vamo segui certinho ooo... voceis querem fazer a defesa?”
Pessoa
“- Ééé o local é onde a associação e os artesanatos querem fazer só lá, nós tamos
especificando as ruas onde eles podem atuar que seria o calçadão entre a Rua Hugo
Cabral e a João Candido, pra num deixar tamém eles colocarem as barracas em
qualquer lugar do calçadão já que o projeto da CMTU é a acessibilidade e a liberação
dos espaços no calçadão.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer fazer a defesa da proposta original? Defesa da proposta.
Perfeito, Margareth.”
Margareth
“- É eu concordo com o Humberto na proposta original não ta delimitando os locais,
mesmo que eles têm interesse num local só pode ser de interesse do município que
seja passada pra outro lugar eu sou a favor de manter o texto original sem a
localização já que a localização quem vai dar de qualquer jeito a liberação vai ser a
CMTU ouuuuuu a prefeitura.”
Angela Bento
“- Certo!”
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Pessoa
“- Pra fins de... a CMTU caso de aprovação unânime permanecer o dia de domingo a
gente concorda em excluir ooooo local. Que funcionara aos domingos ponto.”
Sonia
“- Ele num pode colocar domingos e feriados?”
Pessoa
“- Domingos e dias que o comercio não tiver aberto, tira a localidade.”
Angela Bento
“- É isso?”
Pessoa
“- Sim!”
Angela Bento
“- Todo mundo entendeu a proposta que ele fez? Certo! Todo mundo se sente
esclarecido? Em regime de votação então, ééé quem é favorável que permaneça o
artigo 119 da forma que foi proposto na minuta original ééé... por favor, levante seus
crachás, três (3)! Éééé... quem é favorável a alteração proposta pelo CMTU através do
Fidelis, por favor, levante seus crachás, certo! Abstenções? Sonia ta se abstendo?
Então ta! uma, nós tivemos uma abstenção então. Então é fica aprovada a proposta do
CMTU, perfeito.”
“- Artigo 120, ééé... eles tão propondo o pessoal do CMTU através do Fidelis a criação
de um parágrafo único. Fica vedada a comercialização de alimentos para consumo
imediato no local ééé... lembrando que o artigo 120 fala da feira do feito a mão das
finalidades, ééé, por favor, se pode defender pra gente? da CMTU.”
Pessoa
“- A defesa da proposta é evitar que a feira do artesanato se transforme em uma feira
livre no calçadão onde as pessoas vão vender frituras, pasteis essa feira é especifica
pros artesões pra impedir que vire uma feira livre no calçadão nesse horário que a
proposta é isso feiras livres tem em outros locais no mesmo dia, em outros horários e
outros dias. A feira do feito a mão seria a proposta de proibir a venda de alimentos pra
consumo imediato, compotas permanecem, doces artesanais permanece só a questão
de comida mesmo pra consumir ali.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender contra essa inclusão?”
Pessoa
“- Só um esclarecimento! Eu to me imaginando visitando a feira do calçadão aiiii
querendo comer um pastel um refrigerante será que isso num prejudicaria a própria
feira? Num sei néhh! Tem, mais vai ta fechado comercio local.”
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Angela Bento
“- Acho que só a padaria da esquina lá que vai ta aberta, pessoal do CMTU qué, por
favor, esclarecer?”
Pessoa
“- Com o novo projeto o calçadão vai contemplar alguns cafés alguns outros serviços.
O comercio vai ta fechado mais esses estabelecimentos dos quiosques que haverão lá
terão autorização especifica pra trabalhar. Então o café a água o jornal a pessoa vai
pode comprar da mesma forma no calçadão, ééé... esses serviços específicos néhh.”
Angela Bento
“- Posso pedi um esclarecimento? Me parece, porque eu já fui nessa feira, parece que
já tem alguma coisa lá vem sendo vendida pra consumo imediato um pudim, um
sanduíche, parece que já tem hoje lá alguém vivendo disso daí esse pessoal vai ser
excluido da feira.”
Pessoa
“- Essa feira especifica do feito a mão a intenção nossa é privilegiar os artesões e sim
evitar uma feira livre que a feira livre é...”
Angela Bento
“- Certo, fala Michel!”
Michel
“- Eu to preocupado só comum coisa ééé... nós votamos outros assuntos diversos em
que nós sempre respeitamos as situações que tão rolando inclusive já ate ouvi essa
expressão ta rolando então permanece, mas neste caso esta querendo não deixar
rolar vamos dizer assim e porque que então uma hora pode deixar rolar, outra hora
num pode deixa rolar eu to preocupado com isso parece que há dois pesos duas
medidas néhhhh. Os trailers que já estão vão continuar num é isso, nós
conversávamos no cafezinho, os trailer que já estão vão continuar né! E eu tenho
outros exemplos inúmeros exemplos de situações consolidadas que vão continuar
gente oras! Todo mundo sabe disso quando é assim, agora num vai ser, então to
preocupado, to perdido.”
Angela Bento
“- Eu acabei de perguntar eu sei que tem pessoas que já vivem disso lá vendendo
alguma coisa pra consumo imediato e vocês me disseram que eles não vão continuar
e agora o Michel tava dizendo que voceis disseram que vão continuar ééé eu gostaria
de um...”
Pessoa
“- Nós tamos tentando aqui fazer as previsões legais pra regularizar néhh a feira do
feito a mão num tinha legislação nenhuma a respeito disso néhhh, as pessoas tinham
autorização e tinham uma carteirinha pra funcionar como feirante no feito a mão.
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Agora a feito a mão ta dentro do Código de Posturas tão já que ta normatizando nós
temos que normatizar e é essa é a situação e momento adequado pra isso, quanto a
dois pesos e duas medidas o nobre colega sabe que nós temos que prever algumas
situações e obedecer alguns princípios tem pessoas que vão alegar algum direito
adquirido os alvarás que já existem tão nós num podemos ir contra a legalidade daqui
pra frente é o que o código de postural atual quer prever. Então nós queremos
normalizar e regularizar todas as situações em alguns casos que já existem nós vamos
estudar se é possível cassa o alvará cassa autorização a maioria deles num tem
autorização e algum tem uma deficiência da fiscalização de onde colocar esses trailers
que são 160 trailers irregulares que nem pessoal, nem onde colocar ou apreender
tudo.”
Angela Bento
“- Certo!”
Rosaly Tikako
“- Eu posso pedir um esclarecimento aqui pra ele? É se, se isso daí tirando esses
alimentos ai eles num vão ta caindo na mesma coisa que aconteceu na Feira do Sol,
que a Feira do Sol morreu por falta disso!”
Angela Bento
“- Exato! Porque a comida ta sempre ligada aaa... estas feiras pessoas, exatamente!”
Wilson Galvão
“- Veja só oh Tikako veja só aaa... o calçadão há um projeto do poder executivo da
retirada dos trailers lá irregulares e uma licitação uma coisa padronizada onde vai
prevê o cafezinho, o tão gostoso pastelzinho, o jornal enfim de uma maneira ordenada
e dentro daquilo que o projeto da prefeitura está determinando com os estudos no
caso da feira do feito a mão é uma feira especifica pra artesão néhh, pra comida a
pessoa vai na feira noturna!”
Rosaly Tikako
“- Mas a Feira do Sol também era dos artesões!”
Wilson Galvão
“- Mas aí o próprio produto que não esta dando condições de, num há demanda
daquele determinado produto, num há interesse da população em adquirir o artesanato
aí é uma questão comportamental de cada individuo néhh, a pessoa sabe que existe
uma feira pra artesanato, ela quer comprar o artesanato é uma opção! A pessoa quer
se alimentar, fazer uma refeição ela sabe que na feira do feito a mão num é vendido
refeição? É artesanato! O que nós tamo prevendo aí, é exatamente isso! É que cada
feira tenha sua própria identidade!”
“- A feira do feito a mão ela é especifica pra artesanato. Ainda prevemos ainda alguns
alimentos de maneira artesanal, doces em compotas, néhh tudo pela vigilância
sanitária tudo certo, mas a intenção é essa ééé... são nichos diferentes qué comer
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uma comida italiana, japonesa feira noturna quer adquirir um artesanato feira do feito a
mão se o produto num vai dar condições de quem vende esse produto de
subsistência, uma questão comportamental de oferta e de procura de mercado.”
Angela Bento
“- Mais um esclarecimento e depois a gente fecha.”
Pessoa
“- Só pedi a palavra pra fazer uma reflexão, num sei se as pessoas tão limitando o
alimento no caso a gente ta brincando aqui com o pastel néhhh, mas que é
culturalmente que a gente procura mais quando vai numa feira a gente tem que
entender que isso chama público pra feira do feito à mão qualquer feira que seja então
a gente deve refletir aqui se isso num vai limitar o publico que vai ate la e pode sim
matar o objetivo maior que é promover o artesanato néh! É o mesmo caso que a gente
ta falando.”
Michel
“- Tem gente que vai lá pra passear, turístico.”
Pessoa
“- Vai conhecer o produto comer alguma coisa e no outro final de semana volta pra
comprar, eu costumo freqüentar essas feiras então faça uma reflexão se você
freqüenta ou não, ta porque se você vai e num tem nenhum alimento você num pode
ficar varia horas se vai ficar 15, 20 minutos e vai embora, se tem alguma coisa pra
você se alimentar você vai ficar mais tempo néh.”
Angela Bento
“- Perfeito, a plenária se sente esclarecida com relação a isso? Então em sistema de
votação.”
Wilson Galvão
“- Vai ter o quiosque lá do lado da feira se eu dar mais uma autorização pra um
feirante vender pastel ao lado do quiosque ...”
Angela Bento
“- Ta claro isso, ta claro pra todo mundo a argumentação néhhh! Certo então em
regime de votação. Se a plenária esta esclarecida eu estou abrindo regime de votação,
Éééé quem concorda com a inclusão deste parágrafo único proposta pelo CMTU néhh
através do Fidelis, por favor, levante seus crachás. Pra inclui, dez (10) votantes. Quem
não concorda com a inclusão deste parágrafo único, por favor, levante, sim, já ta tudo
fechado, treze (13). Abstenções? Uma então não foi aprovada a inclusão deste
parágrafo único, certo.”
“- Artigo 122, a discussão ta encerrada vamo passar pro artigo 122. A feira do feito a
mão, esse é o texto original proposto. A feira do feito a mão terá uma comissão eleita
pelos artesãos e será composta por três representantes dos artesãos e dois
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representantes indicados pelo diretor presidente da CMTU com mandato de um ano
que terá por finalidade organizar e divulgar a feira. Éééé... péra só um pouquinho o
artigo 122, da proposta do CMTU é que as funções de comissão permanente
denominada comissão geral das feiras seja conforme artigo 138 é isso? Eu num tô
entendendo!”
Pessoa
“- É que a comissão geral das feiras já é uma comissão que vai tratar de todos iii...
nesse caso ta criando uma comissão exclusiva da Feira Feito a Mão então a gente
entende que uma comissão da comissão num seria funcional e as outras feiras num
tem comissão então, que a comissão geral trata-se de... de todas as feiras.”
Anne
“- É uma questão de esclarecimento eu tive quando se discutiu isso é porque nesse
caso teria a na verdade queria se fazer esse maior que seria da maior parte das feiras
pra ter um representante das feiras de cada feira por isso que tinha essa idéia essas
feiras da lua, feira do feito a mão, feira do feito que, cada um tem o seu representante.”
Pessoa
“- Quanto a isso tudo bem eu digo na comissão do artigo 122, que não seria
necessário, porque já tem a comissão geral das feiras no artigo 138.”
Anne
“- Mais é que lá são outros componentes.”
Pessoa
“- Outras feiras num tem comissão, as feiras do feito a lua num tem comissão.”
Anne
“- Tem! Essa ali era pra ser uma comissão da feira da lua, feira do num sei o que.”
Pessoa
“- Geral! Essa é geral essa vai permanecer na proposta.”
Angela Bento
“- Todo mundo entendeu que o pessoal do CMTU esclareceu?”
Pessoa
“- A intenção é excluir a do feito a mão pra num ficar comissão da comissão.”
Margareth
“- Então uma questão de esclarecimento. Essa proposta então é de exclusão do artigo
122, porque se excluir ele, cria-se só comissão geral. Então seria uma exclusão!
Aquilo lá seria só o que você ta falando uma justificativa, exclusão do 122.”
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Pessoa
“- Na verdade o artigo 138 já vai prevê uma comissão geral de todas as feiras,
inclusive com um representante pra feira do feito a mão, da feira noturna, da feira do
Cinco Conjuntos e da Feira Livre, pra gente num ter comissões em excesso à gente ta
prevendo isso ai.”
Angela Bento
“- Perfeito! É todo mundo se sente esclarecido com relação a isso? Então na realidade
o que eles tão propondo é exclusão do artigo 122. Tá claro pra todo mundo isso? Bom
se a plenária se sente esclarecida eu vou colocar em regime de votação. Em regime
de votação, quem concorda com a exclusão do artigo 122, por favor, levante seus
crachás. perfeito! Quem não concorda com a exclusão do artigo 122, por favor, levante
seu crachá. Abstenções? Nenhuma, perfeito então! Fica aprovada a exclusão do artigo
122. Éééé... depois a nossa Santa Claudia vai fazer aaa... porque olha com todos
esses trabalhos de todas as leis complementares só sendo santa pra da conta.”
“- Artigo 139, também uma proposta do CMTU através do Fidelis para o item 3 do
artigo, o caput diz que: para a instalação das feiras deverão ser obedecidas as
seguintes normas o item 3 original diz que o trabalho de montagem da feira do feito a
mão devera ser iniciado as sete e trinta horas a proposta do CMTU é que o item 3 diga
que o trabalho de montagem da feira e não folha néhhh, montagem da feira do feito a
mão deverá ser iniciado as nove horas e trinta minutos pessoal do CMTU pode
defender por favor o porque.”
Pessoa
“- É o horário nos temos que lembrar que o calçadão é uma rua normal tem vários
moradores e o numero de reclamações é muito grande das pessoas com barulho na
hora de instalações das feiras então eu queria prolongar um pouco o inicio só pra
salvaguardar e diminuir as reclamações das pessoas que moram ali.”
Angela Bento
“- certo!”
Anne
“- É uma perguntinha só de esclarecimento quanto tempo mais ou menos um feirante
demora pra, pra, montar a feira? não... kakakakakaka...”
Angela Bento
“- Kakaka... eu acho que o nosso amigo ta com fome ele encarnou...”
Anne
“- A pergunta é vamo dizer que ele demore duas horas pra montar, num sei num tenho
idéia nenhuma ai ao meio dia começa? Só um escalrecimento!”
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Pessoa
“- Veja só! se for artesanato néhh como num vai ter só o artesanato vai ter o
pastelzinho frito que todos gostam néhhhh, então o artesanato eles costumam colocar
numa sacola néhh a maioria são caminhos de crochê, panos de pratos, tapetes néhh
isso são produtos leves néhhh que em duas sacolas no máximo a pessoa consegue
da via publica adentrar o calçadão com sacolas agora no caso de pastelzinho tem
óleo, forno, fogão, néhhh é um tempo mais demorado geralmente essa estrutura ela é
montada em 40 minutos, 50 minutos.
Anne
“- Éééé... vai ficar no chão então os produtos?”
Wilson Galvão
“- Não nas barracas.”
Anne
“- Então vão ser montadas barracas, quanto tempo demora pra montar a barraca?”
Wilson Galvão
“- Com a previsão do pastel já abre um precedente pra você modificar essa estrutura.”
Angela Bento
“- Certo!”
Pessoa
“- Artesanato é banca pastel num vai ter como ser banca. Já mais um problema pra
CMTU resolver, ta mais então o horário aí que o doutor Fidelis explicou é em relação
as nove e meia porque o calçadão num é só um local comercial é um local residencial
também, e num domingo a pessoa com barulho sete horas da manhã a SEMA vai ser
acionada com certeza.”
Rosaly Tikako
“- Posso pedir um esclarecimento aqui?”
Angela Bento
“- Esclarecimento sim!”
Rosaly Tikako
“- Eles têm algum conhecimento de qual é o publico?”
Angela Bento
“- Gente vamo prestar atenção aqui faz favor! Gente debate paralelo nesse momento
num ta abrindo! Vamos nos concentrar aqui porque senão a gente num consegue da
conta a Tikako queria um pedido de esclarecimento por favor!”
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Rosaly Tikako
“- Vocês têm conhecimento de que tipo de publico freqüenta essa feira de manhã? Se
é um pessoal que sai da missa das sete horas da manhã e já passa por lá.”
Wilson Galvão
“- A feira é aberta a população nós não temos instrumentos pra medir pra detectar da
onde essas pessoas vem, da onde essas pessoas costumam vir é aberta ao publico
outra situação tamém comportamental eu posso sair da minha casa e ir na feira do
calçadão.”
Rosaly Tikako
“- Mais qual é o tipo maior assim de público? Que é assim pelo que...”
Wilson Galvão
“- Geralmente são donas de casa, pessoas que gostam do artesanato, procuram um
caminho diferente, procura um pano de prato bonito mais bem elaborado que foge um
pouco do comum néh!”
Rosaly Tikako
“- Que eu vejo assim o pessoal que sai da Catedral das Igrejas nas primeiras missas
da manhã iii... passa.”
Angela Bento
“- Bom eu acho que a gente num pode ficar nessa minúcia porque senão...”
Pessoa
“- É são situações comportamentais gente!”

Angela Bento
“- A questão aqui acho que é o horário néh! Alguém quer defender a permanecia do
item 3 com o sete e trinta? Por favor, defender sete e trinta, por favor!”
Pessoa
“- Eu to entendendo o seguinte é pegando uma carona no que a Tikako disse e
levando pra feira o tipo de barraca o tipo de instrumento que eles usam pra vender o
artesanato deles eu num creio que deva ser tanto barulho não!”
“- O que deve incomodar e eu já trabalhei com feira tamém e a gente sabe como é que
funciona se eu falo de uma feira domingueira que vai vender certa coisa eu tenho que
começar cedo. Agora eu num vou poder ter lá e já é uma questão de gerenciamento
do sistema, por exemplo, nego lá sete e trinta vai montar a barraca primeiro ele liga o
radio e deixa lá nos programa ai tamém não agora montar porque geralmente é
artesanato num faz tanto barulho não!”
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Angela Bento
“- Perfeito! Todo mundo se sente esclarecido?”
Margareth
“- Eu quero só um esclarecimento. É voceis tem experiência existem muitas
reclamações aonde tem residência e tem feira é um barulho que todo mundo acorda
mesmo! Eles martelam existem reclamações em todas as áreas que tem feiras, nu
existe quando é de manhã?”
Pessoa
“- Feira é muito bom eu gosto muito de feira, mas são poucas pessoas que querem
uma feira na porta da sua casa.”
Angela Bento
“- É que se a gente for pensar assim tamém a gente vai acabar com todas as feiras
livres da cidade inclusive no domingo de manhã tem ali na Alagoas néhh!”
Pessoa
“- Pra continuar esclarecendo Angela? Pra continuar esclarecendo eu acho que a
questão ai num é o horário da montagem é como é a montagem se existe uma
comissão essa comissão tem que discutir, olha gente nada de radio ligado, nada de
barulheira.”
Angela Bento
“- Mas essas orientações o próprio CMTU deve dá quando dá o alvará néh!”
Pessoa
“- Mas se o cidadão num ta cumprindo cabe o CMTU fiscalizar isso!”
Pessoa
“- Veja só! É...”
Pessoa
“- Que o cara tamém num vai consertar caixa ele tem que consertar na casa dele! O
que ele trás...”
Pessoa
“- Ontem nós discutimos aí a questão dos ruídos tava o secretario da SEMA aí
discutindo a questão da emissão dos ruídos iii... é uma situação que todos sabem
aqui, gente domingo de manhã no calçadão é um silencio absoluto qualquer
movimentação, qualquer barulhinho já vai elevar, vai exceder os limites estabelecidos
pelas normas da ABNT então é claro num é necessário o camarada dar pancada ligar
pancadão e som não! A própria movimentação da montagem da estrutura pra
acontecer o pastel frito vai causar uma perturbação no sossego público sim!”
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Angela Bento
“- Certo! Ééé eu acho que já se esgotaram néhhhh os argumentos, todo mundo se
sente esclarecido? Em regime de votação é quem concorda que se mantenha o texto
original sete e meia, por favor, levante os seus crachás, oito (8) votantes. Quem
concorda com a proposta do CMTU pra que o horário seja alterado pras nove e meia,
por favor, levante seus crachás, quinze (15) é isso, tão 15 a 8. Abstenção, três (3),
quatro (4), a Nalin ta escondidinho ai! São 4 abstenções então! Onze (11). Então fica
aprovada a proposta de alteração do CMTU é isso? Pessoal do calçadão vai dormir
um pouco mais. Se os vereadores aprovarem exatamente! Certo ainda dentro do
artigo 139, no item 4 subitem (A) o original diz: o feirante devera estacionar seu veiculo
no local correspondente a área ocupada por sua banca e proceder a descarga no
passeio ééé... o CMTU propõe que este item (A) o feirante deva estacionar tudo igual
néhh por favor de novo eu vou pedir pro pessoal ai copia ooo... item inteiro e coloca
pra baixo vermelho pra gente vê como fica o texto final o feirante deverá estacionar o
seus veiculo no local correspondente a área ocupada a sua banca proceder a
descarga no passeio virgula exceto no calçadão é isso pessoal do CMTU?”
Pessoa
“- Sim! A intenção é só proibi que cada artesão possa entra no calçadão com o veiculo
néhh então são 30 no mínimo ou 60 artesões que poderiam entrar e sai faze o transito
no calçadão, então pra impedi o transito de veículos no calçadão seria essa exceção.”
Angela Bento
“- Certo! Todo mundo alguém quer fazer a defesa da proposta original? Não! Todo
mundo se sente esclarecido?”
Pessoa
“- Essa proibição não causaria o deslocamento carregando não poderia causar ainda
mais barulho?”
Pessoa
“- Com o carro sim! Sem o carro a pessoa vai levar a pé.”
Pessoa
“- Inclusive ooo... as estruturas da, da, da, das barracas.”
Pessoa
“- Se for só do artesão num teria problema agora o pastel...”
Pessoa
“- Seiiiis tão brabo com o pastel néhh, kakaka...”
Pessoa
“- O fogão vai se nas costas.”
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Angela Bento
“- Eu vou montar uma barraquinha de panela lá! Kakaka...”
Anne
“- Seis tem que a economia solidaria tamém faz as feiras dela no calçadão isso eles
num vão pode entrar de carro no calçadão.”
Angela Bento
“- Certo! Bom todo mundo se sente esclarecido?”
Anne
“- A descarga pode, num pode estacionar!”
Angela Bento
“- Em regime de votação, item (A), subitem (A) do item 4 do artigo 139, quem vota...
tem mais alguém que não se sinta esclarecido antes da votação?”
Sonia
“- Ele ta perguntando se pode entrar com o carro no calçadão para proceder a
descarga do material eu, por exemplo, estou entendendo que no calçadão num pode
nem fazer a descarga do material. Num é o estacionamento, estacionar no local
ninguém pode se vai entrar descarregar o seu material e estacionar em outro lugar e
no calçadão você tem que carregar o seu material sua banquinha na mão.”
Angela Bento
“- É isso pessoal do CMTU? Pra esclarecer. Se sente esclarecido agora? Todo mundo
ta esclarecido? Então de novo em regime de votação quem concorda que permaneça
a proposta feita no projeto que ta em preto aqui na tela, por favor, levante seus
crachás, três (3) quem concorda com a proposta feita pelo CMTU de alteração pra
esse item que ta em vermelho na tela, por favor, levante seus crachás, dezenove (19).
Abstenções? Duas (2) abstenções. Três (3), perfeito 3 abstenções. Então fica
aprovada a alteração proposta pelo CMTU pra esse item.”
“- Éééé... proximo item também do artigo 139, é eu peço de novo pro pessoal da
sistematização copiar o item do mesmo jeito que foi feito antes. Bom o item original diz
o seguinte é proposto aqui pela minuta encerradas as atividades comerciais os
veículos poderão ingressar no local para o carregamento das mercadorias e
instalações desmontadas demorando-se somente o tempo necessário para fazer
dentro de ordem e disciplina o item proposto pelo CMTU através do Fidelis encerradas
as atividades comerciais os veículos poderão ingressar no local para o carregamento
das mercadorias e instalações desmontadas demorando-se somente o tempo
necessário para fazê-lo dentro e ordem e disciplina e virgula néhhh efetuando-se o
calçadão, acho que é mesma discussão anterior néhh!”
Pessoa
“- É a mesma discussão só que na desmontagem.”
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Angela Bento
“- Oi!”
Pessoa
“- É a mesma discussão só que na desmontagem.”
Angela Bento
“- Certo! Se quer fazer mais algum comentário? Você Michel.”
Michel
“- Esclarecimento, agora eu entendi a duvida dele e também levanto uma grande
preocupação com a redação de lei porque vai dar dupla interpretação querem ver?
Leiam de novo ali ordem e disciplina efetuando-se o calçadão, efetua-se a ordem e a
disciplina? Não, não é isso, mas a palavra efetuando-se ela pode remeter-se quanto à
ordem e disciplina quanto ao carregamento onde se qué. Então quando em lei se quer
fazer exceções abre-se uma nova regra pra fazer a diferença, na regra anterior
também vai dar o mesmo problema exceto o calçadão exceto o que?”
“- Então há um problema de concordância verbal, concordância nominal que pode dar
problema então em lei não se coloca exceção pra dupla interpretação, então melhor
abri um novo artigo ou novo parágrafo éé criando-se uma regra especifica pra não dá
dupla interpretação é só isso que eu queria falar.”
Pessoa
“- Isso num é o problema podemos dar normatização através da equipe de apoio uma
exceção.”
Angela Bento
“- Certo!”
Pessoa
“- Queria concordar com o... porque quando você da à liberdade pra descarregar deu a
liberdade pra descarga só ta efetuando o estacionamento dentro do calçadão correto!
Então eu acho que na anterior teria que se qualificar o estacionamento no calçadão,
inclusive nessa daí tamém.”
Claudia
“- O Angela eu ééé... se o pessoal concordar me comprometo então abri um novo
inciso já deixa observado tanto nesse inciso quanto no inciso anterior e eu coloco
encerradas as atividades comerciais ai eu coloco quando se tratar de feira no calçadão
é proibido estacionamento e descarga ou estacionamento.”
Pessoa
“- Só pra esclarecimento eu queria fazer uma pergunta. Nós tamo falando aqui da feira
especifica eu quero fazer uma pergunta, nas atividades da prefeitura, nas campanhas
que monta palco pra banda esses negocio tudo, também vai excluir ou vai continuar?”
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Anne
“- Não vai pode mais! Foi votado assim!”
Pessoa
“- Então nós temos que dá o exemplo! O município tem que da o exemplo.”
Margareth
“- Num é só pra feira gente!”
Claudia
“- É so pra feira isso daí. Nóis temos um capitulo referente o calçadão que nós vamo
volta discutir estacionamento, carga e descarga no calçadão.”
Angela Bento
“- A plenária concorda com o que a Claudia propôs dela se comprometer a fazer esse
inciso conforme o que o Michel ta... então ééé...”
Claudia
“- Coloca uma observação já pra mim que depois é muita coisa e a gente esquece,
tanto nesse quanto lá em cima ta.”
Angela Bento
“- Sim! Fidelis o pessoal do CMTU concorda com isso?”
Fidelis
“- Concordamos.”
Angela Bento
“- Perfeito. Então ta certo então vamos, coloca uma observação. Se vai lembrar assim
Claudia ou quer que faça mais alguma...”
Claudia
“- Coloca assim em observação, abrir duas alíneas, aí eu lembro iii... lá em baixo a
observação.”
Angela Bento
“- Copia esse texto e coloca lá em baixo.”
Claudia
“- Lugar de alínea é inciso, no sete, no sete!”
Angela Bento
“- Vermelho.”

210

Claudia
“- Lá no vermelho, isso, dois incisos aí ta!”
Angela Bento
“- mantêm isso em vermelho pra Claudia saber que isso ai num foi aprovado desse
jeito, isso pode deixar assim. Pode deixar do jeito que ta, pra gente num correr o risco
de... certo!”
Claudia
“- Ta certo!”
Angela Bento
“- Todo mundo concorda com isso? Tem alguém que não concorde? Então ta
pactuado desse jeito então vamo pra próxima. Certo, artigo 142, é o artigo original
ocorrendo o falecimento do permissionário da banca poderá ser feita a transferência
do alvará de autorização ao cônjuge ou herdeiros mediante solicitação e requerimento
próprio ééé... o CMTU através do Fidelis ta solicitando a exclusão deste item deste
artigo ééé... por favor, se pode defender isso?”
Pessoa
“- Sim! Como por as permissões, as autorizações não há transferência néhh, normativa
de direito administrativo mesmo a transferência de autorização ééé não existe iii... pra
manter a legalidade seria ocorrendo essa hipótese ou o filho ou o cônjuge pedi uma
autorização em nome da pessoa e não haver uma transferência automática.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer defender a permanência do artigo do jeito que está? A plenária
se sente esclarecida com relação a isso?”
Margareth
“- Só um esclarecimento, ééé... seee... essa viúva ou esse filho é na pratica ele tem
chance de consegui mesmo ou tem uma lista de espera e o coitado na hora que vai
pedir num vai conseguir?”
Pessoa
“- Na pratica ele vai permanecer até no local que já taria.”
Margareth
“- Ta bom era essa, eu fiquei com medo da pessoa ficar numa lista e num consegui
nunca.”
Pessoa
“- Só uma pergunta, ééé... vamo imaginar que a pessoa a viúva não faça a solicitação
no dia posterior ao óbito e algum esperto vai lá e faça o mesmo pedido antes dela ela
perderia pra essa outra pessoa.”
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Pessoa
“- Primeiro a informação do óbito tem que chegar na CMTU pra alguma pessoa
substituir aquele local da feira especifica onde a pessoa atua que é numerado cada
feira néhh! Vai acontecer a exclusão da barraca ou da banca da pessoa que faleceu
automaticamente então chega o óbito aí vai ser feita a informação pro herdeiros se
manifestar eles podem pedir ou não o prolongamento.”
Pessoa
“- Então outra pessoa que souber do óbito vai lá com a certidão...?”
Pessoa
“- Não há possibilidade!”
Angela Bento
“- Perfeito. Todo mundo se sente esclarecido com relação a esse item? Então em
regime de votação quem concorda com a exclusão desse artigo 142 que é a proposta
do CMTU, por favor, levante seus crachás, certo quem não concorda com a exclusão?
Um, dois, duas pessoas se manifestam contra.”
“- Éééé... abstenções? Uma abstenção. Tão fica aprovada a exclusão desse artigo
142. Próximo, certo do artigo 148 item 1 o original proposto diz que a lavagem de
louça e talheires devera ser feita em água corrente em pia exclusiva não sendo
permitida sob qualquer hipótese a sua execução em baldes, tonéis, tanques ou
vasilhames lembrando que isso aqui é o capitulo de higiene dos estabelecimentos e
ele fala do artigo 148 os hotéis, motéis, pensões e demais meios de hospedagem,
restaurantes, bares, cafés, lanchonetes estabelecimentos congeneres deverão
observar o seguinte, ai entra aquele texto que eu li.”
“- A proposta da Margareth para este item é a seguinte, a lavagem de louça e talheres
devera ser feita em água corrente em pia exclusiva ou equipamentos próprios para
esta finalidade não sendo permitidas sob qualquer hipótese a sua execução em
baldes, tonéis, tanques ou vasilhames. Margareth, por favor, se pode defender?”
Margareth
“- É do jeito que tava lá é lógico os equipamentos excelentes que existem no mercado
hoje pra lavagem de louça num iam pode ser usados só exclusivamente com pia então
eu coloquei porque hoje existe equipamentos incríveis sobre isso.”
Angela Bento
“- Correto! Alguém quer defender a permanência do texto como estava? Alguma
alguém quer algum esclarecimento? Se a plenária se sente esclarecida então a gente
vai pra regime de votação. Em regime de votação ééé... quem vota pela permanência
do texto do jeito que esta aí em preto item 1 do artigo 148, por favor levante seus
crachás, certo! Quem concorda com o texto incluído, por favor, levante seus crachás.”
“- Abstenções? Nenhuma abstenção. Então fica aprovado o texto que a Margareth
incluiiu.”
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“- Próximo, artigo 152, é o original proposto diz que nos hospitais, clinicas e
maternidades, além das disposições gerais deste código que lhes forem aplicáveis são
obrigatórios ééééé a proposta da Margareth pra esse caput desse artigo é que nos
hospitais clinicas e maternidades além das disposições gerais deste código e
legislação especifica que lhes forem aplicáveis são obrigatórios. Margareth, por favor.”
Margareth
“- É do jeito que ta na redação pareciam que eles só eram obrigados deste código iii...
das próximas obrigações esquecendo que legislação especifica pra isso é
extremamente rígida por isso que eu coloquei pra em termos de lembrar que num é só
isso existe uma legislação especifica.”
Angela Bento
“- Perfeito, alguém qué fazer a defesa do texto original? Não, a plenária se sente
esclarecida com relação a isso, perfeito! Então em regime de votação, quem vota pela
permanência do artigo 152 no formato que esta ai na tela em preto, por favor, levante
seus crachás. Nenhuma manifestação, quem concorda com a alteração para o artigo
152 proposto pela Margareth, por favor, levante seus crachás, perfeito. Abstenções,
por favor? Nenhuma abstenção então fica aprovado o artigo 152 na forma que a
Margareth propôs.”
“- Artigo 159 ééé... o artigo original proposto diz que proprietários inquilinos ou outros
ocupantes de imóveis são obrigados a conservar limpos os seus quintais, pátios,
piscinas, edificações, telhados e coberturas é o artigo 159 proposto pelo Arthur nosso
companheiro aqui de mesa diz o seguinte os proprietários inquilinos ou
administradores de imóveis são obrigados a conservar limpos os quintais, pátios,
edificações, telhados, coberturas Arthur, por favor, se pode esclarecer pra gente?”
Arthur
“- Sim! Sim posso explicar sim porque no meu caso eu sou administrador de imóveis
eu tenho dois proprietários eles moram na Alemanha, por exemplo, eles nem sabem
como ta situação dos imóveis deles aí se num tive aqui administrador ou a imobiliaria
podia por ate entre parêntese que imobiliária, mas... já é em tudo ééé... ele
simplismente chega na imobiliária o... isso é com o proprietario ai a CMTU quem que
vê isso aí, aonde vai achar esse proprietario e como a administradora tem o contrato
com o proprietário pra cuida desse imóvel então ela já, isso ai seria em dois item no
159 e no 196.”
Pessoa
“- Esclarecimento! A intenção do proponente foi tirar outros ocupantes de imóveis,
então teria que acrescentar por que se não o cessionario a pessoa que tem o imóvel
cedido num precisaria então acho que sua intenção num foi essa, a pessoa que esta
cedido o imóvel também tem que manter limpo então outros ocupantes num poderia
ter sido excluido da redação néhh.”
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Arthur
“- Sim tem que acrescentar, não!”
Pessoa
“- Teria de escrever ali na sua proposta que seja completada.”
Margareth
“- A minha duvida era a mesma em relação a isso.”
Angela Bento
“- Certo alguém quer fazer a defesa do item conforme está colocado aí? Certo! A
plenária se sente esclarecida com relação a esse item? Em regime de votação ééé...
quem é favorável a permanência do artigo 159 do jeito que foi proposto na minuta, por
favor, levante seus crachás. Quem é favorável a altetração proposta pelo Arthur, por
favor, levante seus crachás. Certo! Abstenções, nehuma abstenção. Então fica
aprovada com essa alteração com essa inclusão de outros ocupantes de imóveis a
proposta do Arthur.”
Pessoa
“- Eu queria da... só ortograficamente tirar a palavra “ou”, ocupantes de imóveis virgula
administratores de imóveis, tira a palavra “ou”.”
Angela Bento
“- É isso Artur?”
Pessoa
“- Porque os administradores de imóveis esta se responsabilizando também num é
“ou” é “o” administrador de imóveis. Num precisa por “o” não só vírgula
administradores, num precisa por... isso, exatamente.”
Angela Bento
“- Certo! Éééé... “e” administradores acho que falto o “e” aí, é exatamente!
Gramaticalmente ta... tira a vírgula e deixa o “e” isso! Perfeito, certo. Próximo esse
texto em marrom ééé... ele veio das oficinas ele num, foi o que eu falei no começo lá
que a gente ia se deparar com eles porque foram textos que não conseguiram
consenso nas oficians então eles vieram pra ser resolvidos na plenária.”
“- Bom veja pra mim o artigo sobe um pouquinho o artigo, artigo 160, certo. O caput do
artigo 160 diz o seguinte que os proprietários de terrenos dentro dos limites do
município devem zelar por sua limpeza e conservação ficando a fiscalização a cargo
do poder público por meio da companhia municipal de transito e urbanização CMTU.”
“- Aííí esse eu to entendendo que esssas propostas são pra esse texto do parágrafo 2
aí ééé isso Claudia? Essas propostas que estão em baixo é pra esse texto do
parágrafo 2º é isso Claudia? Essas propostas que estão em baixo é pra esse texto do
parágrafo 2º? Não segundo num é? Pede pra subir um pouquinho, por favor, bom o
texto do parágrafo 2º... fala no microfone pra nós fazendo o favor!”
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Claudia
“- Ali no parágrafo 1º logo abaixo se verificam que tem textos projeto de lei, ali tamém
é uma proposta ali tamém tem que ficar em marrom.”
Angela Bento
“- Ahh ta, onde ta texto de projeto de lei todo ano a CMTU o fará a publicação nos
jornais...”
Claudia
“- Lá em cima no parágrafo 1º, aííí onde voce ta mesmo!”
Angela Bento
“- Logo abaixo do parágrafo 1º, o texto de projeto de lei.”
Pessoa
“- Oh Claudia o texto projeto de lei, um decreto.”
Claudia
“- Então a gente trouxe pra discutir ta!”
Angela Bento
“- Esse isso! As três linhas em marrom, por favor, as três linhas gente, por favor, em
marrom.”
Claudia
“- As três linhas gente.”
Angela Bento
“- Porque foi tirado o texto do projeto? Da uma ajuda pro pessoal la da, da,.... acho que
só mudar a cor num precisa mudar nada, ai perfeito, isso! Ta bom gente! num, num, o
tom do marrom num interessa nesse momento, é pronto! Nós vamos entrar... bom o
paragrafo 1º proposto pela minuta do projeto de lei diz o seguinte aos proprietários de
terrenos nas condições previstas neste artigo será concedido o prazo de 15 dias a
partir da notificação ou da publicação do edital no órgão oficial de imprensa do
município para que procedam sua limpeza e quando for o caso a remoção dos
resíduos neles depositados o texto do projeto de lei, eu to entendendo que o projeto de
lei é esse aqui ou tem outro projeto de lei correndo paralelo.”
“- O texto do projeto de lei todo ano a CMTU fará as publicações nos jornais de grande
circulação de forma geral notificando os proprietários na forma do caput para que
procedam à devida limpeza e conservação é isso?”
Claudia
“- É um projeto de lei paralelo ta então a gente trouxe todos os as discussões que nós
temos hoje em relação a esse assunto inclusive quem forneceu o material foi o
pessoal da CMTU pra que a gente traga a plenária e já unifica essa situação de forma
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que num tenha discussões esparsas e isso daí depois fique mudando em outras
legislações.”
Angela Bento
“- Ta a duvida é o seguinte: isso aqui é um novo parágrafo ou ele vai ser incluído
nesse parágrafo 1º?”
Claudia
“- É uma proposta de substituição ao parágrafo 1º ou aglutinação, agora vai depender
da discussão que o pessoal tiver.”
Angela Bento
“- Pessoal do CMTU, por favor, pode fazer algum escalrecimento com relação a isso já
que esse projeto de lei que ta correndo acho que ééé...”
Pessoa
“- Esse projeto de lei ele nos trás muitas dificuldades na, na questão de fazer com que
o proprietário faça a limpeza do seu imóvel, então acredito como esta disposto ai na
minuta ficaria bem melhor porque como esta no decreto o proprietário é notificado tem
um prazo de 15 dias se num limpar vai ser multado que dizer a partir do momento que
for multado se ele não limpou o seu terreno não adianta você te que ir la notifica-lo
novamente multa-lo novamente pra cair em reincidência pra depois limpar o terreno
entendeu, então acredito que a administração tem que limpar o terreno e mandar a
conta junto com a multa.”
Angela Bento
“- Ta eu só num to entendendo o seguinte, porque esse texto do projeto de lei ele fala
de publicação de jornais néhhhhh, iii... o parágrafo 1º ele fala de aviso ao proprietário
então num vai mais ter aviso ao proprietário, vai direto pro jornal... ou ele é completar a
esse texto que ta no parágrafo 1º.”
Pessoa
“- A notificação pode ser feita tanto através de edital ou publicação no diário oficial ou
órgãos de impressão do município ou imprenssa normalmente como pode ser feita
pessoalmente ao proprietário.”
Angela Bento
“- Margareth qué esclarecimento?”
Margareth
“- Eu quero um esclarecimento, ééé... a lei obriga a pessoa fazer limpeza néhh, iii... do
terreno pra que, que tem que gastar dinheiro publicando no jornal para que o cara
tenha que fazer a limpeza e se é de forma geral ééé... num é especifico pra cada um,
mas ter que gastar dinheiro pra falar assim olha seis tem que limpar o terreno.”
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Pessoa
“- Não, a notificação pode ser feita através do diário oficial do município num tem
custo.”
Margareth
“- É que naquela proposta ali ta falando publicados em jornais de grande circulação, a
lei já fala que o cara tem que limpar, tem que avisar ele que tem que limpar no jornal
ééé... to falando em relação aquele texto de projeto de lei que eu num entendi.”
Pessoa
“- Eu tenho uma justificativa pra isso Margareth eu sou muito incomodado com três
terrenos que ficam de fronte a minha, apartamento onde eu moro iii... eu como cidadão
iii... com certeza muitos outros moradores gostaríamos de saber quem é o proprietário
daquele imóvel pra poder tomar alguma atitude pra que ele limpe, inclusive eu acho
que esse dinheiro gasto publicando em jornal de grande circulação, onde conste o lote
e o endereço e o nome do proprietário pra que ele seja realmente notificado
publicamente iii...”
Margareth
“- Desculpe ta escrito! De forma geral, de forma geral qué dizer num esta
especificando cada lote ali, lá! De forma geral.”
Pessoa
“- Essa notificação é feita de forma geral.”
Pessoa
“- Não, é nominadamente.”
Pessoa
“- Notificamos a todos os proprietários do perímetro urbano da cidade pra que...”
Pessoa
“- Mas eu já vi no diário oficial não no de grande circulação, nodiario oficial é publicado
o nome e o lote que esta precisando limpeza.”
Pessoa
“- Era publicado ano anterior ano 2009 com a lei anterior do projeto de lei.”
Pessoa
“- iii... num vai mais ser publicado nome?”
Pessoa
“- Não...”
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Pessoa
“- Então eu sou contra isso veementemente eu acho que o cidadão que ta incomodado
tem que ter a lista e nome da pessoa o nome tem que ser publicado!”
Pessoa
“- Eu sei mas como ta trazendo no texto da minuta vai ser feito uma notificação quem
num limpar o seu terreno vai, o município vai limpar e mandar a conta pra ele...”
Pessoa
“- O município vai limpar tá?”
Pessoa
“- Vai trazer uma agiliddade muito maior pra contra esses proprietários.”
Pessoa
“- Porque, além disso, pra eficácia dessa, isso aí é gravíssimo no município, problema
de dengue, problema de, de, de, um monte de coisa. Então assim se a população
souber de quem é que ta causando o problema via publicação oficial seria muito mais
forte pra alcançar eficácia, porque eu seria um cidadão que ia atrás do cara, vai limpar
o teu terreno!’
Pessoa
“- Mas como ta disposto no texto.... nós vamos resolver o problema na hora. A pessoa
ligou ta com o terreno sujo nós vamo lá limpamos e mandamos...”
Pessoa
“- Se for assim tudo bem! Néhh!”
Angela Bento
“- Certo mais alguém quer esclarecimento? Sonia se queria?”
Sonia
“- Quero! Éééé... nesse segundo texto aqui no texto proposto que ta em marrom diz
assim todo ano a CMTU vão notificar através de um jornal de grande circulação só
uma vez ao ano que dizer a pessoa só vai limpar o seu terreno quando notificado uma
vez no ano então acho isso muito pouco néh! Éééé... e outro que eu gostaria de algum
esclarecimento é que ele fala aqui de um projeto de lei isso é realmente um projeto de
lei ou é uma lei que passou recentemente aqui na Câmara do vereador Roberto Fú
que trata da questão da limpeza da notificação, da multa, quando reincindi de não
limpar e tudo mais.”
Pessoa
“- O texto ele fala de que tamém tem que se fazer a conservação no imóvel ou seja
todo o período do ano a noti...”
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Angela Bento
“- O que ela ta perguntando se é um projeto de lei que já passou?”
Pessoa
“- É um decreto que se num me engano de outubro de 2009, esta em marrom.”
Angela Bento
“- Sim,o que a gente tá perguntado qual é um decreto? É um projeto de lei? É uma
lei?”
Pessoa
“- É um decreto.”
Angela Bento
“- É um decreto já foi aprovado?”
Pessoa
“- Já foi aprovado em outubro de 2009.”
Angela Bento
“- Ta então não é um projeto de lei. Então é um esclarecimento importante pra ser feito
porque projeto de lei é uma coisa e decreto é outra então são duas figuras jurídicas
completamente diferentes.”
Sonia
“- Num sei se voceis me permite, porque tem uma lei aprovada aqui na Câmara que
trata desse assunto, da limpeza da notificação.”
Pessoa
“- Do real, néhh”
Sonia
“- Exatamente, da multa! Porque esse, esse, esse, dono do terreno vai pagar, então
assim existe um projeto que trata desse assunto especifico pra tratar dos terrenos
ééé... se aí tem mais um decreto ai temos que ver como ta feito esse decreto pelo
Prefeito.”
Pessoa
“- Como esse texto ta em marrom ta fugindo um pouco da questão do regimento e tal
acho que a discussão ta aberta pra propostas agora por isso que eu to fazendo
questão de dizer a notificação num é só via, via, ééé... como é que voceis fazem
notificação normal, carta, correspondência, oficio? Então num deveria ser só por oficio
deveria se sim publicação no diário com o nome do proprietário. Não, discordo tem
que ser nominado a minha proposta pra essa aqui é nominal ao proprietário. Eu bato,
bato, bato, nessa tecla senhor fulano de tal, senhora fulana de tal.”
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Pessoa
“- Só um esclarecimento. Questão de existir ou não legislação, tudo que nós tamo
tratando existe uma coisa já posta néh, e o Plano Diretor inclusive o Código de Postura
como lei complemtar vai dar diretrizes da legislação daqui pra frente. Aquilo que tiver
disposto em lei anterior vai ficar revogado ou revogada néhh, então nós temos que
aqui tratar o futuro de Londrina néh, por isso que nós tamo discutindo novamente.”
Sonia
“- Sim! Não querendo entrar no debate, mas é só pra esclarecer porque aqui diz que é
um texto de um projeto de lei, se é um projeto de lei se é a lei que já foi votada ou no
caso como o moço acabou informando ali que num nem um projeto e nem uma lei já
votada, é um decreto do Prefeito.”
Pessoa
“- Que eu digo assim iondependente do teor do texto vamo discutir a idéia aprova ou
não a idéia que vai ser a regra daqui pra frente.”
Angela Bento
“- Perfeito ééé... tem alguém que quer mais algum esclarecimento? Porque na
realidade é eu confesso que eu to bem confusa com relação a isso porque num é uma
votação de um pelo outro néhhh, porque eles são ééé... diferentes esse parágrafo
primeiro fala de uma coisa fala de proprietário no outro ele já fala de publicação direta
eu queria pedi pro pessoal do CMTU que reuni-se néhhh agora e tentasse da uma
estrutura de texto nesse parágrafo primeiro já que voceis querem inclui pra gente pode
submeter a plenária porque eu num consigo enxergar isso, substituir só um pelo outro.
Néh, independente se é decreto, se é projeto num sei o que já que a gente vai propor
um texto se voceis pudessem fazer se voceis tem essa pratica.”
Pessoa
“- A CMTU opina demonstração sua intenção de manter o que ta na minuta, manter na
forma que ta posta, o que ta em preto.”
Angela Bento
“- Acho que você num entendeu ooo... que eu falei.”
Pessoa
“- Manter o texto original em preto é o que a CMTU sugere.”
Pessoa
“- O que ela ta propondo é que num seja só da CMTU num é? Ta convidando a CMTU
pra se reunir pra apresentar pra plenária.”
Pessoa
“- Mas tem quem defenda a inclusão dos textos diferentes que ta em marrom?”
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Angela Bento
“- Veio já das oficinas.”
Pessoa
“- São casos especiais sabe.”
Pessoa
“- Hãhã, tão ta nessa posição.”
Angela Bento
“- Entendi bom alguém defende então esse texto original que ta aqui que veio das
oficinas. O texto original ta sendo defendido pelo CMTU agora esse texto das oficinas
alguém defende isso? Esse marrom, bom vamo nós temos que por em votação então
de qualquer forma é quem, a plenária se sente esclarecida?”
“- Então ta quem concorda com a permanencia do parágrafo 1º do jeito que esta aí em
preto, por favor, levante seus crachás, certo! Quem concorda com a inclusão ou com
o, com a substituição eu num consigo enxergar substituição nisso por que são coisas
diferentes. Mas quem concorda com a inclusão deste outro parágrafo 1º que é um
texto de que eu já falei que num é um o projeto de lei é um decreto que num foi
mudado ai dentro, por favor, num é um projeto de lei é um decreto isso. Quem
concorda com a permanência desse texto que veio das oficinas neste artigo 160, por
favor, levante seus crachás.”
Pessoa
“- Se for com forma nominal eu concordo.”
Angela Bento
“- É uma pessoa só. Abstenções nenhuma, então é fica aprovada a permanencia do
artigo 1º do jeito que esta aí em preto e eliminada esse texto do decreto. Que se é um
decreto depois de qualquer jeito tem um instrumento jurídico pra...”
“- Bom é parágrafo 2º deste mesmo artigo. O parágrafo original expirando o prazo o
municipio por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de resíduos
exigindo dos proprietários além da multa no valor de dois reais o metro quadrado o
pagamento das despesasa efetuadas bem como a taxa de administração a base de
10% sobre o valor dos serviços realizados além da correção monetária a partir da data
de execução dos serviços até o efetivo pagamento. Éééé texto eu to imaginando que
num é de novo projeto de lei é do decreto é isso? Pessoal do CMTU? É a proposta
expirada o prazo sem o cumprimento da notificação os proprietários incorrerão em
multa a ser aplicada a um real o metro quadrado do imóvel ficando novamente
notificado para o cumprimento da lei, essa é uma proposta pra esse artigo se eu to
entendendo. Propostas das oficinas, sim!”
“- É pessoal da sistematização podia ajudar é eu to entendendo que isso aqui é um
complemento? Num é o mesmo paragrafo num é o segundo? Seria um parágrafo
único ai desse... ou um item (A) que diz assim após a segunda notificação sem que o
proprietário realize a limpeza de seu imóvel dentro do prazo estabelecido poderá a
221

CMTU casos em que houver eminente risco a saúde ou a segurança publica executar
os serviços necessários e cobrar os respctivos proprietários o valor de um real o metro
quadrado nos casos de roçagem e o de trinta reais o metro cúbico nos casos de
retirada de lixo entulho e resíduos ééé pois é e agora quem defende o que aqui?”
Pessoa
“- Isso faz parte do decreto também!”
Angela Bento
“- O marrom ou o preto?”
Pessoa
“- O marrom é tudo parte do decreto é tudo texto do decreto.”
Angela Bento
“- Certo alguém quer defender o que ta em preto pra esse parágrafo segundo?”
Margareth
“- Eu quero defender! Eu num acredito que o município tem que notificar a pessoa
duas vezes à pessoa já ta encorrendo no erro de deixar no mato na sujeira. Notifica a
primeira vez ele num cumpri, notifica a segunda vez? Eu sou a favor do primeiro texto
ele ta errado, notifica uma vez só já manda limpar e já multa pessoa.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender o que ta em marrom? A plenária se sente esclarecida com
relação a essa, esse item? Um esclarecimento ali, por favor.”
Pessoa
“- Eu gostaria como cidadão pedir até alguém da CMTU ou até o órgão presente
pudesse explicar quais são os critérios e quem define o valor? Porque a gente acha
irrisório o valor de um real por metro quadrado tem casos que pode ser que a pessoa
até opte a esperar a CMTU encaminhar a prefeitura e fazer o serviço... sai mais barato
então o valor de um real fixado néh num sei qual é o critério pra...”
Pessoa
“- Antes era vinte centavos, subiu pra um agora ta subindo pra dois.”
Pessoa
“- Só pra concluir é nesse sentido a gente teria que ter mais seriedade com esse tipo
de situação porque foi o que você colocou se, se, eu tenho um terreno eu vou ter uma
multa altíssima por deixar um terreno abandonado eu vou pensar duas vezes em
deixá-lo na segunda terceira vez, mas com esse tipo de cobrança eu digo a CMTU
você até força as pessoas a deixarem os terrenos de forma que o poder publico limpe
pagando aquela taxa irrisória depois.”
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Margareth
“- Só um esclarecimento gente tem que fazer as contas. A multa num quer dizer, ele
vai pagar a multa mais o trabalho contratado não esqueçam de fazer o calculo que um
terreno de 300 metros que é um terreno pequeno a dois reais custa 600 reais só pra
limpar só de multa fora o trabalho eu duvido que alguém fique incentivado a pagar 600
reais pra limpar um terrno de 300 metros, custa muito mais barato pra ele fazer.”
Pessoa
“- Só pra poder esclarecer uma chácara de três mil metros eu pago 120 reais pra
limpa-la então quer dizer o cara num vai querer jamais faze isso.”
Pessoa
“- So pra esclarecer esse valor, pela ordem, esse valor é o valor da multa a CMTU vai
cobrar esse valor, a multa vai lançar em divida ativa se a pessoa num pagar além
desse valor a pessoa paga o custo do serviço, o custo operacional do serviço...”
Pessoa
“- Sem contar que a mais ou menos a três meses que é o tempo que o mato demora
pra crescer.”
Pessoa
“- Porque nós como administração pública temos que manter o serviço ou por servidor
publico ou através de empresas por licitação nós temos o contrato então tem que ser
remunerado então o nosso contrato com empresa terceirizada vê essa limpeza nós
vamos limpar o terreno esse valor vai ser cobrado mais a multa de dois reais o metro
quadrado.”
Angela Bento
“- Esses cálculos a gente pode fazer depois néh vamo, tentar ééé... focar aqui, então
alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse texto? Então nós vamos votar, eu
to me sentindo bastente confusa eu vou explicar primeiro o que, que a gente vai votar
pra depois a gente colocar em regime de votação.”
“- Nós vamos votar separado ééé... o texto em preto do parágrafo dois, e em bloco
esse texto em marrom que eu to assim ééé... apesar que me parece duas propostas
néhh mais ela um, uma eu acho que tá completando a outra então em marrom em
baixo em bloco e a em preto em cima é outro bloco.”
Pessoa
“- Esclarecimento eu li de novo quando você tava dizendo tem uma diferença no texto
da proposta do texto do decreto que diz o seguinte cobrar dos respectivos proprietários
o valor de um real o metro quadrado, ou seja, que esta se fixando valor do serviço e
não da multa ok! Então se ta dizendo que o serviço custa um real o metro quadrado,
em cima ta dizendo só a multa iii o 10% o valor dos serviços...”
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Angela Bento
“- Além da multa.”
Pessoa
“- Além da multa que dize que o inciso, ó a parte preta é muito mais barato do que a
parte marrom!”
Angela Bento
“- Não é mais cara que além da multa Michel que ele ta falando.”
Michel
“- Serviço executado é muito barato é muito menos que um real o metro quadrado!”
Angela Bento
“- Dois reais!”
Michel
“- Como? Lá ele ta dizendo que vão cobrar 10% do valor do serviço e não o valor do
serviço integral. Então a taxa de administração, aonde ta dito que vai cobrar o valor do
serviço?”
Angela Bento
“- O valor de dois reais.”
Michel
“- Não, dois reais é multa gente!”
Angela Bento
“- Não! não! Além da multa no valor de dois reais, ahh ta!”
Margareth
“- Pagamento das despesas efetuadas.”
Michel
“- Ta certo, ta certo.”
Pessoa
“- Além da multa do serviço mais... reais de... administração.”
Michel
“- Outra coisa, quando for caso de, de, de, roçagem de entulho? Retirada de entulho
num é... porque ali ta dizendo trinta reais no caso de entulho num seria o caso de
colocar os trinta reais lá pra cima tamém dizendo no caso de entulho o metro cúbico,
porque voceis num tem previsão de preço diferenciado pra entulho la nu...”
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Margareth
“- É pagamento! Pagamento das despesas é o que custar se custar 200, 300, 500 que
agora custa mais caro é esse valor a multa...”
Pessoa
“- Estipular valor desculpa Margareth é isso mesmo se você estipular valor agora
Michel complica é o custo do serviço e administração engessa o preço agora, num
adianta estipular um preço agora sendo que daqui seis meses vai ta diferente.”
Michel
“- Voceis me conveceram.”
Angela Bento
“- Certo! Então diante o exposto vamo tentar é fazer o seguinte vamo votar esse
negocio que ta embaixo aqui... é num dá, tem que ser em bloco. Bom ééé todo mundo
se sente esclarecido em regime de votação, por favor, quem concorda que o texto que
esta em preto aqui seja o texto... continua sendo mantido, por favor, levante seus
crachás, perfeito quem concorda que se mantenha esse texto que ta em marrom, por
favor, levante seus crachás, certo. Abstenções então elimina esse texto em marrom
fica o em preto.”
“- ainda tem mais um desse, pois é bom o texto o parágrafo terceiro. Levanta um
pouquinho, por favor, pra gente vê o verdinho lá isso do que foi apagado. Não, não,
calma, calma, calma, volta, isso! Por que esse parágrafo terceiro num tem nada a ver
com o marrom. O marrom é uma coisa o preto é outra. Bom é proposta que veio na
minuta, em caso esse parágrafo terceiro, em caso de reincidência após cumpridas as
formalidades legais e dentro do exercício em vigência a multa será imposta sempre em
dobro certo!”
“- É o texto que ta sendo proposto aqui que foi colocado pela oficina pra esse
parágrafo terceiro em caso de reincidência após cumpridas as formalidades legais e
dentro do exercício em vigência a multa será imposta sempre com acréscimo de 20%
cumulativamente. É uma proposta da oficina, das oficinas, alguém quer defender isso
ou a Margarete ou o Michel.”
Michel
“- A questão é o seguinte eu ooo... a regra da reincidência tem que ter mesmo néhh
senão... pra desestimular realmente a reincidência a diferença é que oooo texto em
marrom ta dizendo cumulativamente, ou seja, cada vez que ele reincide fica pior e
agravado pra ele néhh iii... nu caso ali de cima ta dizendo sempre em dobro e num ta
previsto que o sempre em dobro ele é exponecialmete cumulativo e no debaixo fica
muito mais severo, severa a punicção da reincidência.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender a o texto de permanência deste parágrafo terceiro? Não, todo
mundo se sente esclarecido da plenária. Por favor, então em regime de votação é
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quem concorda que permanece o item ééé... o parágrafo terceiro aí em preto que veio
da... apesar que os dois vieram das oficinas mas tudo bem.”
“- Por favor, levantem o seus crachás o texto em preto. É quem concorda com a
alteração proposta pelas oficinas que é o texto que ta em marrom por favor levantem
seus crachás. Abstenções, Margareth ta se abstendo? Não! Então nenhuma
abstenção então fica aprovado o texto que num é do projeto de lei é do decreto
proposto pela oficina que ta em marrom, perfeito!”
“- A próxima artigo 162, os edifícios comerciais e residenciais incluindo os condomínios
horizontais deverão possuir abrigos propriados para a guarda temporária dos resíduos
convenientemente dispostos perfeitamentes vedados e dotados de dispositivos pra
limpeza e sua higienização conforme legislção vigente, a redação prooposta pela
Margarete pra esse artigo diz o seguinte, que os edifícios comerciais e residenciais
incluindo os condomínios e loteamentos de casas deverão possuir abrigos apropriados
para guarda temporária dos residos convenientemete dispostos, perfeitamente
vedados e dotados de dispositivos pra limpeza e sua higieneizaqção conforme
legislação vigente. Margareth por favor.”
Margareth
“- É que houve um erro condomínios horizontais são prédios gente todo mundo usa
errado, condomínio de casas é vertical isso é a lei é a parte jurídica ta. Todo mundo
fala errado, condomínio de casas é diferente primeiro pra corrigir esse erro e como só
tava falando condomínios iii... amioria em Londrina são loteamentois fechados eu
achei interessante colocar condomínios e loteamentos de casas pra abranger todos.”
Angela Bento
“- Alguém qué defender ooo...”
Humberto
“- Num daria pra substituir condomínios hoirizontais e verticais ai englobaria tanto de
casas como da parte de prédios. Que era isso que você tava...”
Margareth
“- Mas como ta falando edifícios comerciais e residenciais eu acredito que nos edifícios
estavam tava compreendidos os horizontais que são... nos edifícios comerciais e
residenciais edifício tanto pode ser térreo como vários andares foi por isso que eu
achei que os edifícios de, os condomios horizontais já estavam no, nos, nos, edifícios
comerciais e residenciais.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida? Alguém quer defender a permanência do artigo
162 em preto? Humberto?”
Humberto
“- É a mesma defesa eu acho que a Margareth está certa isso é uma questão de fazer
o ajuste do texto.”
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Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com realção a esse artigo? Então em regime de
votação para o artigo 162 quem concorda que é fique esse texto em preto aí que veio
das oficinas, por favor, levante seus crachás. Perfeito quem concorda com a alteração
proposta pela Margareth pra o artigo? Certo, abstenções? Nenhuma abstenção, certo
então fica aprovado o texto da Margareth.”
“- Parágrafo segundo do artigo 163, ééé não serão permitidas nos prédios da cidade,
das vilas e povoados providos de redes de abstecimentos de água abertura ou a
manutenção de sisternas salvo quando devidamente autorizados pela autarquia
municipal da saúde ééé a proposta da Margareth para esse parágrafo, serão
permitidas nos imóveis urbanos ou agrupamentos rurais providos de rede de
abastecimento de água abertura ou a manutenção de sisternas quando devidamente
autorizados pela autarquia municipal da saúde ou regulados por legislação especifica.”
“- Margareth, por favor, defenda!”
Margareth
“- É a tendência, é no Brasil e no mundo inteiro é a gente aproveitar as águas das
chuvas em sisternas. É proibi que as pessoas tenham sisternas numa discussão
ontem é me falaram que a intenção desse artigo eram aqueles tipos poço, alguma
coisa, como eu conheço sisterna só como sisterna ou reservatório a mesma coisa eu
achei que ele tava totalmente contrario que é ecologicamente correto.”
Angela Bento
“- Alguém qué defender a...”
Michel
“- Queria esclarecer o seguinte que a redação do parágrafo segundo escrito em preto
na verdade ele cria um, um uma certa incongruencia porque ele proibe e permite e
permite ao mesmo tempo então toda vez que voce quer proibir voce proibe só, quando
você quer autorizar com restrinção voce autoriza com restrinção então na verdade o
que a Margareth ta escrevendo é a mesma coisa que o texto em preto com uma
técnica melhor ééé assim que eu... só pra esclarecer.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém mais quer esclarecimento a pelanria se sente esclaercida com
relação a esse item? Então em regime de votação ééé... o que são favoraveis a
permanecia do texto em preto o texto original que veio das oficinas, por favor, levante
seus crachás. Os que são favoráveis ao texto proposto pela Margarete pra esse
parágrafo segundo, por favor, levantem seus crachás. Abstenções? Humberto ta
abstendo? Não! Uma abstenção. Certo então é o texto da Margarete fica aprovado.”
“- Artigo 166, as chaminés de qualquer espécie de fogões e casas particulares de
estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços de qualquer natureza
deverão ter altura suficiente para evitar que a fumaça, fuligem ou outros resíduos
possam causar danos a saúde iii ao ambiente devendo ter autorização da secretaria
municipal do meio ambiente conforme legislação especifica ééé o texto proposto pela
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Margareth, diz que, as chaminés de qualquer espécies de fogões de casas particulares
de estabelecimentos comerciais industriais e de prestadores de serviços de qualquer
natureza deverão ter altura suficiente para evitar que a fumaça, fuligem ou outros
resíduos possam causar danos a saúde e ambiente as chaminés de estabelecimentos
comerciais, industriais, e de serviços devem ter autorização da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente conforme legislação especifica. Margareth, por favor.”
Margareth
“- É quando se coloca que a chaminé de uma churrasqueira ou de um fogão caipira
tem que ter autorização da Secretaria do Meio Ambiente ééé... eu to acreditando que
vai ser uma burocracia absurda porque praticamente 80% das casa tem churrasqueira,
imagina o trabalho que vai ter a Secretaria do Meio Ambiente obtendo autorização pra
chaminezinhas pequenas que dizer no meu continua elas vão ter que ter altura
suficiente tem que evitar fumaça, fuligem tem todas aquelas obrigações mas a
autorização só pra estabelecimentos comerciais, industriais e serviços.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender o texto original? Humberto, ta correto alguém quer
esclarecimento?
Arthur
“- Eu só queria ver aqui se da pra incluir exaustores, chaminés e exautores?”
Margareth
“- Exaustores a onde?”
Arthur
“- Aqui no... parágrafo, isso!”
Margareth
“- É a você fala os exautores...”
Arthur
“- Por exemplo, um prédio em baixo é comercial tem vários restaurantes e ai o piso
superior são salas e apartamentos ai têm o exaustor sobre loja já sai lá bem na janela
das salas inclusive eu tive um problema muito serio com isso.”
Margareth
“- Ah ta eu ééé... eu acredito num tenho problema nenhum se voceis colocarem
chaminés e exaustores de estabelecimentos comerciais, assim exautores só pros
comerciais néhh, eu pra mim acho que até completa.”
Humberto
“- O código de obras regulamenta tanto exaustores como as chaminés churrasqueiras
acho importante a parte industrial mesmo que tem que ter autorização.”
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Angela Bento
“- As chaminés e exaustores de estabelecimentos, isso! Perfeito isso né Margareth
concorda? A plenária se sente esclarecida com relação a esse item? Em regime de
votação, por favor. Quem concorda que o artigo 166 permaneça conforme esse texto
em preto, por favor, levante seus crachás. Éééé... quem concorda com a alteração
proposta pela Margareth que é o texto em vermelho, por favor, levante seus crachás,
perfeito. Abstenções? Uma, uma abstenção. Foi mudado aqui só nos comerciais, certo
então fica aprovado o texto da Margareth. Próximo artigo 171, parágrafo primeiro é a
lavagem e ou varredura do passeio e calçada devera ser efetuada fora do horário
comercial, proposta da Margareth, a lavagem e ou varredura do passeio e calçada
devera ser efetuada no horário e meios de menor prejuízo para o transito de
pedestres.”
Margareth
“- É no horário comercial ta é eu acho que eu na hora de redigi eu redigi... ta faltando
aí ééé... no horário comercial e com os meios de menor prejuízo ta. A idéia era que
fosse no mesmo horário só que fosse escolhido o meio menor prejuízo ta, mas não
fora do horário.”
Angela Bento
“- A plenaria se sente esclarecida com relação a essa?”
Michel
“- Só uma coisa Margareth porque fora do horário é evitar os problemas com as
pessoas que passam ali néh, se ta propondo dentro do horário junto com a
movimentação então?”
Margareth
“- É olha eu entende que é muito complicado pro setor comercial ter um funcionário
fora do horário chegar antes ou sai depois pra varrer a rua normalmente eu num acho
que varrer a calçada e limpar seja um transtorno tão grande... que num pode ser feito
dentro do horario eu num vejo maior prejuízo te feito num acho isso complicado então
no meu ver eu achava que podia ser no horário só que ele tem que usar com meios
que num tenha muito prejuízo fça um pedaço depois faça outra é essa a idéia.”
Angela Bento
“- Pessoal do CMTU quer fazer alguma...?”
Pessoa
“- Pra lavagem de calçada principalmente nos recebemos dezenas de reclamações
sempre então o pedestre ta passando ou escorrega naquele sabão qualquer produto
liquido que eles usem pra limpar a calçada tão tem que ser feito sim fora do horario
comercial é o horário que num tem pessoas passando na calçada. Nós recomendamos
sempre antes das sete da manhã e após as dezoito horas.”
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Angela Bento
“- Certo a plenária se sente esclarecida com relação a esse item então em regime de
votação quem é concorda com a manutenção da proposta do jeito que está no texto
que ta em preto aí pra esse parágrafo primeiro, por favor, levantem seus crachás,
perfeito. Quem concorda com a alteração proposta pela Margareth, por favor, levante
seus crachás. Kakaka...”
“- A própria e o seu Roberto. É abstenções? Uma, certo, uma abstenção? É então
continua o texto que veio da oficina. E o texto da Margareth não foi aprovado.
Próxima.”
Pessoa
“- Esclarecimento é eu observei ali que já são meio dia e oito eu num sei se seria
possível nós termos acesso a essa informação de quantas propostas nós temos
ainda?”
Angela Bento
“- Tem como a gente vê quantas propostas faltam pra ser votadas?”
Pessoa
“- A gente possa suprimi esse horário de almoço e ir até terminar, quantas são,
quantas?”
Angela Bento
“- Fala no microfone, por favor!”
Claudia
“- A proposta da Margareth de retirar as estradas municipais do Código de Posturas
pra o Código de Obras foi conta ali o numero de artigos que ela pede pra eliminar
como proposta nós temos umas 15 propostas ainda. Agora se ali for um bloco inteiro
nós temos mais ou menos umas 9 propostas 8 propostas.”
Angela Bento
“- Então voceis mentiram pra mim aquela hora que voceis falaram que tinha 20 só pra
votar.”
Claudia
“- Menti não eu dei uma informação incorreta.”
Angela Bento
“- Seis não vão pro céu.”
Claudia
“-Kakaka... eu apenas ééé... vi no outro computador e tinha mais propostas aqui daí eu
fiz uma reavaliação e vi que faltava...”
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Pessoa
“- Vamo voltar com o coffee break da tarde!”
Angela Bento
“- Vamo te que voltar com o coofee break!”
Claudia
“- Não mais é 9 propostas gente já acaba!”
Anne
“- Vamo lá, vamo lá, vamo lá!”
Angela Bento
“- Bom quantas são mesmos? Quatro (4), cinco (5), quinze (15).”
Claudia
“- Olha a informação foi repassada pelo Zé Luiz ta! Kakaka..., se ele tiver errado são
15 iii... a proposta da Margareth é um bloco néh fechado com mais ou menos 5
propostas de, de, retirar os artigos referentes as estradas municipais e passar pro
código de obras então se for considerado o bloco de 15 cai pra dez (10), nove (9)
propostas que ainda faltam.”
Angela Bento
“- Fala Osvaldo!”
Osvaldo
“- É eu tive oportunidade de conversar com a Margareth iii... ela levantou a duvida se a
questão de estradas municipais que não são só rurais mais eu entendo que é tudo
poderia ta indo no código de obras ta certo, eu julgo, pelo menos eu participei num é
de, faz algum tempinho do processo eu acho que é interessante nós analisarmos o
conteúdo então aaa... analise que a Margareth fez eu mum saberia dizer do ponto de
vista do pessoal do IPPUL com é que seria o julgamento, se cabe essa informação ser
trabalhada também no Código de Postura é claro que tanto o sistema viário tal as
informações de um tem que se bate com a outra pra num da discordância no meu
ponto de vista néhhh ao longo desse período que eu tive participando bem como ééé...
o período que eu estou aqui na conferencia o proncipal ponto da minha participação
seria nesse item néhh então eu gostaria que a plenária num sei se vai ser aberta agora
pra decidir sobre isso ou não mas eu gostaria que fosse debatida é assim eu acho que
é um assunto teoricamente tranqüilo néhh rápido é eu sempre, eu imagino assim o
Código de Postura que existe atual, néhh regido atualmente são pequenas
modificações que vão ajudar na fiscalização néhhh no cumprimento do dever lá no
campo então na minha opinião eu manteria a discussão do conteúdo e depois claro o
conteúdo ele pode, uma vez que já tem o processo de discussão ele pode levar depois
futuramente pra ser incorporado e retirado do Código de Postura mas é uma questão
de...”
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Angela Bento
“- Certo, mas se for votado essas das estradas rurais que é o bloco da Margareth,
temos mais um bloco registrando aqui, néhh nós tínhamos o bloco do Carlinhos, o do
Michel agora o do Carlos.”
Claudia
“- Ai entra nós vamo discutir três propostas do Osvaldo de estradas municipais três
propostas néh Osvaldo?”
Osvaldo
“- A minha é coisa simples bem simples mesmo ta.”
Angela Bento
“- Então de 15 vai pra quanto? Vinte (20).”
Claudia
“- Óhh vamo ecerrar em cima de 15 e vamo continuar senão...”
Angela Bento
“- Não minta pra mim de novo! Que eu castigo...”
Claudia
“- Aqui a minha testemunha aqui! A Betinha.”
Angela Bento
“- Não o que eu perguntei é o seguinte seis falam que tem um bloco da Margareth que
é das estradas rurais, quantas propostas tem nesse bloco? Margareth se sabe?”
Margareth
“- Não eu num tenho um bloco a minha proposta é retirar todo o capitulo, ta!”
Angela Bento
“- Entendi!”
Margareth
“- Eu num tenho proposta nenhuma.”
Angela Bento
“- Entendi é uma proposta só então.”
Margareth
“- Se vence a minha de que aquele assunto não deve estar aqui às outras fica
comprometida as outras cinco que tem...”
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Angela Bento
“- E o Osvaldo qué que a gente vote aqui e não que isso vá pra Secretaria de Obras.
Todo mundo entendeu isso? Secretaria de Obras não pro código de obras, certo! O
pessoal do CMTU fez a pergunta das propostas ta esclarecido? Tinha alguma
proposta pra fazer com relação a isso?”
Pessoa
“- Abrir pra plenária pra não haver o intervalo de almoço até justificado pelo farto
coofee break que nós tivemos agora pouco.”
Angela Bento
“- O que, que a plenária? Certo então ta vamo tocar em frente se a gente consegue
terminar isso. Éééé... item 4 do artigo 174 proposta da Margareth, o item original diz
queimar nos terrenos particulares ou públicos resíduos, detritos ou quaisquer materiais
em quantidade capaz de incomodar a vizinhança ou por em risco a segurança das
habitações vizinhas a porposta da Margareth é: queimar nos terrenos particulares ou
publicos resíduos detritos ou matérias sem esta finalidade especifica lembrando que o
artigo 74 fala é para preservar de maneira geral e higiene publica fica proibido, então
são coisas que vão ficar proibidas. Margarete se quer defender sua?”
Margareth
“- Talvez num esteja muito claro mais é do jeito que tava naquele quarto ééé... só o
que incomodar só o que põe em risco é promeiro que já existe uma legislação que
num pode queimar nada já existe uma ambiental que num pode fazer queimada então
ou se retira, como realmente já ta só pra higiene eu acho que materiais específicos
tava só preservando foguerinha aquelas coisas que num eram pra limpeza como o
caput já diz limpeza então eu até sou a favor de tirar a parte não pode queimar nada e
retirar sem material especifico ta, até refazer o meu a minha proposta de é proibido de
queimar em terrenos resíduos e detritos ou materiais sem ser o ponto.”
Michel
“- Ponto, Néh.”
Margareth
“- Ponto é proibido queimar e tirar...”
Michel
“- Proibido já ta no caput é só...”
Angela Bento
“- Já ta queimar nos terrenos particulares ou públicos, resíduos detritos ou materiais...”
Margareth
“- Materiais tiram sem finalidade especifica.”
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Angela Bento
“- Certo! Materiais ponto! Tira o resto. Certo! Alguém quer defender o texto original que
ta ai que veio das oficinas? Algum esclarecimento mais? Não! É estando a plenária
esclarecida então em regime de votação quem vota pelo texto do jeito que veio da
oficina em preto por favor levante seus crachás. Quem concorda com a alteração feita
pela Margareth, por favor, levante seus crachás. Abstenções? Perfeito então a
proposta da Margarete fica viabilizada. O próximo 179, aqui? Veja se num é esse texto
que ta aí! Tem o original aí? O que ta aqui é o errado?”
“- Oi! Certo então deixa marcado que depois alguém digita ai isso e inclui aí. Pra frente
então! Deixa esse texto o artigo... põe em amarelo isso aí... porque se bota em
vermelho vai parecer que é proposta. Deixa o artigo 179 marcado aí, de alguma forma.
Um amarelo alguma coisa pra gente saber que tem que voltar aí! Não se você marcar
em vermelho vai parecer que é alteração a proposta e num é alteração. É o marca
texto é amarelo pronto! A gente sabe ai! Beleza, pra frente vamo genteeeeee!”
“- Artigo 211 é isso as estradas municipais? Bom na realidade o que a gente vai votar
aqui se isso vai ser discutido aqui ou se vai ser encaminhado pro código de obras é
isso? Pelo o que eu entendi que a Claudia falou isso? Então todo mundo entendeu o
que a Claudia falou e o que a Margareth falou? Com relação às estradas municipais.
Tem algum outro destaque nesse que não seja... oi Osvaldo.”
Osvaldo
“- Eu queria ééé talvez... fique claro eu queria um esclarecimento pra mim tamém
néhh. Talvez seja assim vamo supor a minha proposta que vai ser vão mudar
Secretaria Municipal de Agricultura pra órgão competente, depois eu explico porque e
um item que eu to colocando vamo supor o código, eu to entendendo que o trabalho
em estrada rural no caso responderia por essa parte nem na secretaria nessa função
mais, mas todo caso to entendendo o seguinte, questão de postura do produtor para
com a estrada e essa postura do produtor com a estrada às vezes inviabilidade de
manutenção adequada então é pra mim é indiferente se for ser discutido teoricamente
aqui no código de postura, mas ao longo do tempo imaginei que seria aqui então eu
pergunto principalmente porque eu vejo que o pessoal do IPPUL vem fazendo um
trabalho ao longo do tempo eles que teriam melhores condições pra responder se esse
item cabe estar ai, aqui no Código de Postura e derrepente ser referendado também
em outro código ou não, se o pessoal do IPPUL falar não realmente esse item não
cabe estar aqui cabe estar lá no, no, outro código, ótimo porque ele vai ser discutido
com o mesmo teor lá no outro código ou derrepente passas já nós estamos aqui na
plenária passa ééé pela analise e derrepente tamém remete lá porque vai ter que se
cruzar, então a minha pergunta é para o pessoal do IPPUL o que, que eles acham
melhor, que é indiferente nós discutimos aqui ou lá, é até importante que vai ate
enriquecendo...”
Angela Bento
“- Humberto vai fazer o esclarecimetno pra gente então.”
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Humberto
“- Eu entendo que deva permanecer no Código de Postura esse capitulo porque tem
tudo a ver na questão da postura, no tratamento pra o produtor rural néhh.”
Osvaldo
“- Eu acho que nós podemos votar o pessoal pode decidir diferente.”
Angela Bento
“- Daí a Margareth...”
Margareth
“- eu quero fazer a defesa.”
Angela Bento
“- Por favor.”
Margareth
“- É eu acho que as estradas municipais elas como foram incluídas na parte que nós já
passamos das vias então como as pessoas tem que se comportar na via é a mesma
coisa na rural ou urbana em relação aos limites como ele deve fazer a cerca ou portão
eu como mexo com construção cível eu num vejo diferença em relação às
autorizações pro dono de um terreno em frente à via publica como que ele tem que
fazer o portão, a cerca ele tem que cuidar descarregar eu num vejo diferença em
relação a um terreno urbano e a um terreno rural em termos de matéria ta, eu to
falando em termos de matéria eu achei que parece isso pra mim bitola de rua, como
que tem que fazer exceções isso me parece em legislação pra obras e não pra
postura. Era essa a minha posição. Ah não esqueçam que em Curitiba o Código de
Obras de Postura é a mesma lei ta, nós que temos duas leis diferentes.”
Angela Bento
“- Alguém quer fazer mais algum esclarecimento?”
Humberto
“- Com relação ao tamanho das estradas perfil da estrada isso vai aparecer também
na lei do sistema viário então é um assunto que vai se repetir nos outros códigos então
eu permaneço com a proposta de deixar do jeito que ta e quando houver a
oportunidade que tiver no código de obras também aparecer vai tratar dentro da... eu
defendo que permaneça do jeito que tá.”
Angela Bento
“- Éééé... todo mundo entendeu o que foi colocado aqui? Margareth defende que retire
néhh isso esse capitulo inteiro que ele seja enviado pro código de obras, o Humberto e
o Osvaldo pelo o que eu entendi os dois confirmam e concordam que seja discutido
aqui nessa instancia do código de postura é isso?”
235

Humberto
“- É só um esclarecimento em Curitiba num tem a distinção, eu recebi uma informação,
porque lá num tem rural e urbano.”
Margareth
“- Não é a lei quando eles mudaram como a lei só licenças, obras tudo num existe uma
lei, no código de postura atualmente ele ta junto com o código de licenças e obras
quando eu fiz a pesquisa eu tava procurando e...”
Angela Bento
“- Certo, pra gente num avançar mais no tempo.”
Humberto
“- É que lá num tem área rural.”
Angela Bento
“- Só esclarecendo a Sonia que perguntou da, da, tem uma proposta acho num sei se
é uma só ou o Osvaldo tem dentro deste capitulo suas além das da Margareth, mas
tem do Osvaldo.”
Osvaldo
“- A minha proposta seria em dois item que ta mencionado Secretaria Municipal de
Agricultura eu trocaria por órgão competente, por não necessariamente ela serria só
abrangente...”
Angela Bento
“- Lá na hora a gente chama pra fazer a...”
Osvaldo
“- O outro serria uma inclusão... só isso.”
Angela Bento
“- Certo o que eu quero saber da plenária é o seguinte ééé... se todo mundo se sente
esclarecido com relação a isso, isso eu sou obrigada a fazer iii... colocar em regime de
votação, quem concorda que esse capítulo das estradas rurais ele seja mandado para
o Código de Obras? Um voto da Margareth. Quem concorda que este capítulo das
estradas rurais seja discutido aqui nessa instancia? Alguém se abstem? Ninguém
então nós vamos discutilo aqui.”
Margareth
“- Então esse serve pra todos? Todos num deveriam ter colocado desse jeito então
agora só vamos discutir as duas propostas dele num é isso?”
Angela Bento
“- Não, não é isso que eu to entendendo.”
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Margareth
“- Só os dois itens da proposta dele e o resto ta aprovado.”
Claudia
“- Onde tiver riscado Angela, onde tiver riscado ele elimina e nós passamos pra discutir
as propostas do Osvaldo.”
Angela Bento
“- Onde você ta?”
Claudia
“- Eu to aqui, mudei de lugar.”
Angela Bento
“- Ela retirou? Eu num to entendendo.”
Claudia
“- É assim, na votação venceu pra continuar estradas municipais no Código de
Posturas, então onde ta ali riscado com a proposta da Margareth de mandar la pro
Código de Obras ele vai retirar todas e nós partimos agora pra discussão do Osvaldo.”
Angela Bento
“- Certo o que eu queria saber é o seguinte todas as propostas que a Margareth fez
dentro
deste
capitulo
era
de
remoção
pro
código
de
obras?”
Claudia
“- Isso!”
Angela Bento
“- Então perfeito, agora ta entendido. Então as propostas dela todas eram pra que
fossem enviados pra lá. Perfeito, então nós vamos só discutir essas propostas feitas
pelo Osvaldo.”
Pessoa
“- Bom pessoal continuando aqui, por favor, é artigo 217, os proprietários de terrenos
marginais deverão requerer previa autorização da secretaria municipal de agricultura e
abastecimento para fechar e extreitar e impedir as entradas, estradas perdão, o
objetivo da alteração do Osvaldo aqui como ele já mencionou é trocar de secretaria
municipal de agricultura por órgão competente é isso Osvaldo?”
Osvaldo
“- Exato! Qué que defenda?”
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Pessoa
“- Não! Então abrindo a votação quem concorda pelo texto original ou pela proposta do
Osvaldo, por favor. Abstenções, abstenções? Ok vence a alteração do Osvaldo da
agricultura. Por favor, alteração. Continuando então artigo 218, texto original, é
proibido aos proprietários de terrenos marginais é alteração do Osvaldo ééé... primeiro
destruir, construir, obstruir, ou danificar pontes, bueiros, mata burros, e valetas laterais
localizadas nas estradas conforme alteração do Osvaldo impedir a manutenção
adequada das estradas, ou da estrada e da faixa de domínio através de colocação de
cercas de arame, cercas vivas, vedações ou tapumes de qualquer natureza bem como
da arborização e cultivos agropecuários, alterar a numeração seqüencial dos incisos,
por favor, Osvaldo.”
Osvaldo
“- Deixa eu explicar senão o pessoal vai... na verdade num é assim o entendimento
que eu quis colocar num é alterar o numero 1 é uma inclusão a partir dessa inclusão
os demais incisos o 1, que tão em preto, 2,3,4, e assim por diante só alteraria um,
passaria 2, passaria 3 e ai vai então é uma inclusão.”
Anne
“- É uma inclusão.”
Osvaldo
“- Que tem a noite lá na sexta feira que eu entendi dessa forma na hora eu explicaria
pro pessoal.”
Pessoa
“- Podemos colocar no final por exemplo.”
Osvaldo
“- Olha, eu ate pensei de se colocar no final mas em termos lógico eu entendi que
seria o principal no primeiro e depois os demais na verdade são complementos da
manutenção seria uma inclusão alterando só os incisos.”
Carlos
“- Ok, então, abrindo pra votação.”
Osvaldo
“- E aí no caso justamente por que a idéia foi flexionar um pouco porque nós temos
faixa de domínio né, e neste caso no trabalho no dia a dia não necessariamente você
precisa que o produtor recue a cerca dele até o limite da faixa de domínio ele precisa
recuar desde que nos poder publico temos uma condição de fazer uma manutenção
adequada uma limpeza de caixa um controle do mato para que a água que cai na
estrada tenha o direcionamento adequado, ta bom.”
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Carlos
“- Ok! Alguém precisa de algum esclarecimento? Acho que não néhh ta bem claro.
Bom abrindo a votação pra quem concorde com o texto original pela alteração.”
Anne
“- Incluir ou não incluir? A ideia é incluir ou não incluir.”
Carlos
“- Exato! Pela inclusão, por favor, levante seus... ficou bem claro que a alteração foi
aprovada. Abstenções acho que nenhuma néhh! Ta continuando, por favor, só num
esqueçam de alterar a sequencia mais isso a gente pode fazer depois por favor. Sobe
o parágrafo pra mim, por favor, o artigo perdão só pra ficar na sequencia ok! Artigo 219
ééé... aos que contrariarem o disposto nos artigos 217, 216, 217, 218, será expedida a
notificação com indicação do dispositivo violado e da forma de regularização
concedendo-se um prazo maximo de sete dias uteis para a regularização dos fatos
assinalados graduado conforme a extensão do dano ééé... a alteração aqui vem para
o paragrafo segundo ééé... que também vai mudar o orgão competente. Aqui ta bem
claro acho num há questão de se abri pra esclarecimento ééé... quem concorde com a
alteração por favor levante seus crachás pra gente ganhar tempo ok! Abstenções
nenhuma, conforme votado! Kakaka... todo mundo nesse horário, continuar néh! Artigo
246, a publicidade ou propaganda por meio de panfletos, boletins, avisos programas,
semelhantes na rede na sede do município só será autorizada quando a mesma foi
destribuida diretamente aos transeuntes proposta de alteração ééé ditretamente aos
condutores de veículos ou cruzamentos de vias autorizadas, Fidelis alguém quer fazer
alguma intervenção?”
Fidelis
“- É a justificativa dessa proposta na verdade ali ocorreu mesma situação néhh esses
três pontinhos aií néhh pra repetir e alterar somente ééé... diretamente aos condutores
de veículos, na verdade é assim o texto original diz que isso é pafletagem néhh
pessoal néhh usando um termo aí publicidade propaganda por meio de panfletagem
feitas em sinaleiros que a CMTU também ééé... gerencia este tipo de atividade iii... a
gente ta tentando a proposta nossa é que isso não seja feito diretamente aos
transeuntes pra pessoas que estão passando, mas que ela seja efetuada somente
néhh para as pessoas que estão no interior do seu automóvel, parados no sinaleiros
ééé... para que num haja ai uma, uma poluição na cidade quando você faz a
panfletagem distribui o panfleto pra pessoa que ta andando na rua a pessoa pode ate
pegar por uma questão de educação da dois passos joga pra fora, joga no chão ai o
poder publico tem que ir lá limpar isso tem um custo então esse tipo de pratica a gente
pretende se for aprovado a nossa proposta é que isso seje feito somente entregue os
panfletos as pessoas que estão no interior do seu automóvel aí a pessoa deixa dentro
do automóvel se quiser jogar fora o papel joga no lixo da sua casa ou deixa no
automóvel néh.”
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Carlos
“- Alguém tem alguma proposta contraria? Nalin?”
Nalin
“- Ta sendo discutido o projeto cidade limpa ta acontecendo varias reuniões com a
comunidade que ta mais envolvida como técnicos iii... o que eu me lembro é que não
poderia destribuir nas vias, Curitiba num é permitido outras cidades também num é
permitido, Londrina num iria permitir. Pelo CONTRAN, então eu acho que esse item
num sei poderia retirar ele que já tão discutindo bastante ele, toda quarta-feira tem
reunião sobre esse assunto, durante varias e varias semanas ainda.”
Fidelis
“- Pra CMTU é melhor ainda! É que nóis num tivemos néhh num tivemos acesso ao
projeto cidade limpa néhh!”
Pessoa
“- Só pra reforçar aqui do companheiro ao lado também o comercio também, é proibido
aos motoristas.”
Margareth
“- Eu acho que talvez pra gente num ééé... corra o risco de proibir a outra lei que ta
sendo votada eu ia propor que esse assunto de panfleto e tudo em vez de só
autorizados será regulado por legislação própria por que aí nós não votamos nem a
favor nem contra, ta sendo uma lei muito mais ampla e determinada pra isso e nóis
num podemos nem tirar nem votar então a minha ééé... eu acredito que ficaria
completo se esse assunto fosse regulado por lei própria.”
Pessoa
“- CMTU tem proposta de retira de pauta da votação? Vai tirar de pauta a votação?”
Pessoa
“- Nóis tava fazendo uma discussão técnica aqui nós num temos nada a opor se for
colocado um texto dizendo que a legislação própria tratara do assunto pra nós fica
perfeito. É que nós alteramos isso aí em virtude de já conter no código de posturas
atual néhhh uma vez que esse num foi aprovado ainda já contemplar essa ativiade.”
Michel
“- Esclarecimento. Alguém falou aqui num lembro quem, se foi o senhor, o senhor que
tinha no codigop de transito? No CONTRAN? Porque eu num pretendia votar algo aqui
que gerasse conflito com norma federal! Ahh! Então. To esclarecido obrigado!”
Carlos
“- Plenária tem alguma duvida? Vamo votar então néhh! Aqueles que aceitam a
retirada... porque tem que submeter à plenária, então voceis retirão mesmo?”
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Pessoa
“- Nós opinamos mesmo, nós opinamos que esse assunto seria tratado por legislação
especifica no caso abrange CONTRAN, o Projeto cidade limpa... enfim legislação
especifica.”
Humberto
“- Seis... a proposta da Margareth então?”
Pessoa
“- Sim!”
Michel
“- Escalrecimento! Parece isso seria uma caminhar na contra mão porque o assunto é
de postura nós vamo mandar pra fora da postura, do código de postura nós temos que
trazer assuntos pro código de posturas e não ao contrario néhh, essa legislação que ta
tratando lá que o Nalin falou ela deveria vir para o código de postura porque ele é um
código que engloba varias leis e varias assuntos num é isso! Então...”
Nalin
“- Ta sendo bastante discutido e não só a parte de panfletos outros item também iii... é
bastante polemico porque tem a parte técnica de quantos metros de fachada, de altura
isso e aquilo, então ta sendo bem complexo o assunto eu num sei se daria pra entrar
no código de postura daí porque tem muitos artigos lá viu ta grandinho até.”
Michel
“- Se o tamanho do texto for critério para num entrar no código eu só queria saber do
pessoal do... se é assunto de postura ou não?”
Claudia
“- A questão é a seguinte a gente ta fugindo de novo do regulamento. Se tiver que
fazer alguma alteração agora nós vamos fazer com o pessoal da Câmara Municipal.
Ta senão vamo... no mesmo...”
Carlos
“- Pelo protocolo acho interessante a gente votar.”
Claudia
“- Ai se for aprovado alguma comissão é que aqui a gente num aprovando lei ta
aprovando uma minuta que ainda vai ser discutida na Câmara Municipal. Então a
gente continua no mesmo formato pra não ir contra com o que ta dentro do regimento.”
Carlos
“- Eu estou de acordo. Então abrindo pra votação quem concorda com o artigo 246, na
forma que esta, por favor, levante seus crachás.”
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Pessoa
“- Nós opinamos pela permanencia to texto que estava em função néhh e pra votar em
função não por legislação especifica em função da...”
Margareth
“- Tira a, a, a, a... complementação da proposta dele tira então.”
Pessoa
“- Em função da complexibilidade néhh do projeto cidade limpa.”
Carlos
“- Eu tava entendo que é a de cima vamo votar então. Votamos 246 conforme esta
agora vamo votar pela alteração, por favor, quem concorde com alteração,
abstenções, por favor, creio eu que venceu a alteração.”
Angela Bento
“- Não vamos ter que votar de novo num ficou clara a numeração.”
Carlos
“- Vamo contar, eu votei pela original, então vamo começar então de novo quem
concorde com 246 na forma que esta levante seus crachás! Por favor, conte!”
Pessoa
“- Isso já preve o Código de Posturas já é assim.”
Carlos
“- Vamo votar pessoal vamo votar por que.”
Nalin
“- Ta tendo uma confusão é já vai ter lei especifica pra tudo isso daí que ta sendo
comentado na minha opinião que nem a Margareth falou tem que ser remetido aquela
lei.”
Angela Bento
“- Mas nós num podemos nesse momento... proposta nova porque ela num veio por
escrito senão a gente vai contra o regimento ou o pessoal do CMTU faz a alteração na
proposta deles e daí a gente vota néhh ou a gente ééé... porque a gente num pode
criar uma terceira proposta nesse momento por força do regimento.”
Sonia
“- Uma questão de ordem regime de votação não se coloca mais esclarecimentos,
mais nada gente, por favor, vamos votar!”
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Angela Bento
“- Vamo botar ordem na casa aqui por que senão o domingo vai ser pouco pra gente é
colocar o Carlos já tinha colocado néhh a gente pode ate pra que ate todo mundo se
sinta seguro a gente pode ate repetir a votação néhh, mas nós não podemos mais
alterar a proposta se antes tivesse sido feita a proposta pelo pesoal do CMTU dizendo
néhh, colocando na proposta deles nós não podemos alterar a proposta de voceis,
voceis podem nós não. Voceis poderiam ter feito isso antes da votação voceis sim nós
não! Só voceis podem fazer isso!”
Margareth
“- Mas foi isso que eu tinha entendido que eles tavam falando qual proposta deles
poderia ser modificada pela aquela num precisava colocar o meu nome era proposta
deles alterada foi essa que eu tinha entendido.”
Angela Bento
“- A plenária ta entendendo o que ta acontecendo? Bom a plenária acha que tem que
votar de novo? Que é a favor de votar de novo esse artigo? Certo quem acha que não
deve votar de novo esse artigo? Então nós vamos votar de novo esse artigo, certo,
perfeito. Artigo 246, como eu não entrei em regime de votação ainda eu pergunto,
CMTU quer fazer alguma alteração no artigo, na proposta de voceis?”
Pessoa
“- Sim!”
Angela Bento
“- Qual é?”
Pessoa
“- Só pra deixar claro aqui no regimento diz o seguinte só um minuto, no momento de
debate dos destaques será admitida a apresentação de proposta aglutinativa em
substituição a totalidade ou parte das propostas inicialmente apresentadas mediante
concordância de seus autores.”
Angela Bento
“- Isso que nós estamos fazendo nesse momento! Por isso que eu perguntei voceis
querem alterar?”
Pessoa
“- Sim queremos!”
Angela Bento
“- Qual é a alteração que voceis querem que faça?”
Pessoa
“- Conforme havia dito a Margareth!”
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Angela Bento
“- Margareth, por favor, nos ajude!”
Margareth
“- É que todo esse setor será regido por legislação especifica, a publicidade, a
propaganda será regido por legislação especifica.”
Angela Bento
“- Dá na mesma gente, por favor, sem... pessoal do CMTU ta satisfeito com essa
proposta, é isso? Perfeito? Então é a pleanria se sente esclarecida? Então em regime
de votação não voltaremos mais atrás aviso! Artigo 246 quem é favor que o artigo 246
seja mantido conforme esse texto ta em preto que é o que veio da oficina, por favor,
levante seus crachás, dois votos. Quem concorda com a substituição por essa
proposta feita pelo pessoal do CMTU o artigo novo 246, por favor, levante seus
crachás. Abstenções uma, perfeito então a proposta do CMTU alterada fica ééé...
aprovada.”
Anne
“- Uma questão de ordem eu fiz uma no artigo 224, fiz uma mudança de 500 metros,
pra 1000 metros eu num agora o que aconteceu que passou.”
Michel
“- Questão de ordem com relação à votação atual isso gerou todo uma alteração
subseqüente.”
Claudia
“- ahh sim! Vai ter que tirar o capitulo inteiro, não nós vamos ter que tirar.”
Angela Bento
“- Artigo 224, o que Anne que foi alterado?”
Anne
“- No parágrafo único eu coloquei uma distancia inferior a 1000m tem que lê todo
néhh.”
Angela Bento
“- Pois é e cadê a proposta que Anne fez que num ta aqui?”
Anne
“- Num sei o que fizeram com ela.”
Angela Bento
“- huhuhu! O pessoal ai da...”
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Anne
“- É só essa alteração 500 metros pra 1000.”
Angela Bento
“- Mais ela tinha que ta constanto aqui pra gente pode votar, pessoal da
sistematização pode verificar?”
Anne
“- A proibição tratada no item 1na zona rural...”
Angela Bento
“- É 224 ou 225?”
Anne
“- É 228, 228 é sobre as pedreiras, eu falei errado é?”
Angela Bento
“- Falou 225!”
Anne
“- 228.”
Claudia
“- Só por uma questão de esclarecimento eu gostaria de saber quando que foi
4entregue essa proposta?”
Anne
“- Foi enviado via e-mail ontem à noite ééé... sábado noite. Conforme aquele e-mail...
perdão, sexta feira de noite aquele e-mail do IPPUL, aquele que voceis passaram pra
gente passar.”
Angela Bento
“- Seis pode confirmar lá é isso? Pessoal pode confirmar. Perfeito, é vamo continuar
depois a gente volta deixa esse artigo 228 marcado em amarelo marca texto amarelo
pode confirmar, por favor. E a gente passa pra frente, ta confirmado perfeito então tira
o amarelo desculpa isso agora em vermelho, perfeito.”
“- Então no artigo 228 paragrafo único, a proposta original, na zona rural do município
não será permitido exploração de pedreiras com empregos de explosivos a uma
distancia inferior 500 metros de rodovias e estradas municipais, estaduais ou federais
ou núcleos habitacionais a proposta da Anne que eu acredito que é pelo CDH néhh é a
seguinte: nas zonas rural do município não serão permitidas a exploração de
pedreiras com empregos de explosivos a uma distancia inferior a 1000 metros de
rodovias e estradas municipais, estaduais ou federais e núcleos habitacionais ééé...
Anne por favor se pode defender?”
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Anne
“- A questão é a seguinte nós temos vários terrenos que não pagam IPTU que são
zona rural dentro da zona urbana então fica muito próximo essa questão e são
terrenos grandes então o 500 metros é muito pouco, mas 1000 metros porque no fim o
que que acontece a pedreira pode ate ficar num lugar legal só que depois passa todos
aqueles caminhões aquelas coisas e destrói todos os núcleos habitacionais é o caso
do cafezal lá que nós temos varias pedreiras.”
Angela Bento
“- Alguém quer defender o item dos 500 metros? Não! É alguém quer escalrecimento?
Nalin?”
Nalin
“- Os terrenos que eles tão tendo ITR, mas tão dentro da zona expansão urbana a
gente considera como urbano iii... existe tecnologia que nós lá na SEMA tamo
conseguindo analisar de extração na hora de fazer os explosivos de retardo que eles
tão muito moderno tão diminuindo muito o impacto de, de, fragmentos a poeira
também tão tendo tecnologia também eu acho que é uma questão de cobrar.
Caminhão é outra coisa. Tem a questão que eu falei então ITR ta dentro da expansão
urbana é urbano.”
Angela Bento
“- Certo alguém quer mais algum esclarecimento com relação a essa materia? Em
regime de votação então, se a plenária se sente esclarecida é quem vota pelo, pelo
parágrafo único do artigo 228 do jeito que veio das oficinas que é o texto que ta em
preto ai, por favor, levante seus crachás perfeito. Um (1), dois (2), três (3), quatro (4),
cinco (5), seis (6) quem vota a alteração proposta pela Anne com os 1000 metros, por
favor, levante seus crachás, cinco (5). Quem se abstem, por favor? Um (1), dois (2),
três (3), quatro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), então fica os 500 metros é isso? Certo
então a proposta não foi aceita dos 1000 metros continua os 500 metros.”
Anne
“- Então que fique bem claro que a zona de expansão urbana é zona urbana, ok!
Todos são testemunhas.”
Angela Bento
“- Zona de expansão urbana é uma coisa e zona urbana é outra, segundo a Lei, são
coisas completamentes.”
Margareth
“- O que ele falou que é zona rural não é zona de expansão urbana ITR, isso é claro
já.”
Angela Bento
“- Perfeito, próximo.”
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Claudia
“- Angela uma questão de ordem, por favor, eu gostaria que voltasse lá naquele
capitulo da publicidade pra riscar o que tiver que riscar aqui na plenária.”
Angela Bento
“- Artigo qual?”
Claudia
“- Aquele sobre a publicidade.”
Angela Bento
“- Já foi feito isso.”
Claudia
“- Já riscaram tudo? Porque vai riscar...”
Angela Bento
“- Não ele ta na sequencia num ta? Porque nós voltamos neste artigo na realidade
alguém lembra qual era o? Éééé... tá 246, isso! Antes disso eu queria, o Arthur pediu
pra gente, se pode explicar pra gente Arthur que é o artigo 159 e 196 parece que tem
uma relação.”
Arthur
“- O 159 iii... 196 o inicio do texto é igual então nós alteramo no 159 e não alteramo no
196 que é la dos proprietários e inquilinos é ou de imóveis iii... a imobiliária iii... outra
que você falou, outros ocupantes.”
Angela Bento
“- Se pode voltar no 159 primeiro, aí! Cento e cinquenta e nove (159), os proprietários
inquilinos, outros ocupantes de imóveis e administradores de imóveis são obrigados a
conservar limpos seus quintais pátios piscinas e edificações telhados, coberturas dá
pra fazer uma cópia desse artigo pra gente levar lá perto do, do, 196, pra gente ver o
que que é que ta pegando. Certo, vamo vê certinho! Pra gente que num paire
nenhuma dúvida. Isso 196 cola ai junto pra gente vê os proprietários e ou locatário de
imóveis públicos ou privados deverão cuidar para que não fique retida água em pneus,
plásticos, peças, então essa qualificação dessas pessoas, perfeito pode colar certo. É
isso Artur? Sim! Então ta, então é isso certo públicos ou privados. Perfeito pode
apagar o 159 que ta aí, e vamo pro próximo lá do 246, duzentos e quarenta e seis
(246) isso, o que é Claudia que temo que mexer aí?”
Claudia
“- O capitulo inteiro, que ficou prejudicado vai ter que riscar tudo que se ta mandando
que seja enviado pra legislação especifica tem que riscar tudo.”
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Angela Bento
“- menos o 246.”
Claudia
“- É!”
Angela Bento
“- Que judiação. Na, na, na, na, 246 você num vai apagar volta, volta um pouquinho.
Duzentos e quarenta e seis (246) isso ai, até ai se apaga.”
Claudia
“- Taxa risca, risca depois a gente vai fazer uma leitura iii... vai arrumar isso daí.”
Angela Bento
“- Certo! Duzentos e quarenta e sete (247) em diante, aí! Isso Claudia? Certo!”
Claudia
“- O pessoal ta levantando aqui que é só em relação a boletins, panfletos, anúncios, o
que, que fala o 246 volta lá!”
Angela Bento
“- Volta no 246 fazendo o favor! A publicidade ou propaganda por meio de panfletos,
boletins, avisos, programas e semelhantes na sede do municipio será regulamentada
por legislação especifica. Pois é, mais isso foi votado desse jeito e agora?”
“- Foi exatamente isso que foi votado! Foi exatamente! Mas ele tá incluído no mesmo
item gente! Foi votado isso! Quando Nalin falou...”
Claudia
“- Volta lá... péra aí.”
Humberto
“- Tudo! Tudo! Cidade limpa ta trabalhando com tudo isso! Gente é tudo sim!”
Angela Bento
“- Pois é! Por isso que foi votado desse jeito.”
Anne
“- A minha preocupação... daqui a cinco (5) anos daí fica sem...”
Sonia
“- Olha gente eu to participando dessa Camara Técnica do Projeto Cidade Limpa
mais...”
Angela Bento
“- Hirata?!”
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Carlos Alberto Hirata
“- Eu só queria reforçar o que a Anne ta colocando, até comentei com o Nalin que
enquanto a Lei num existe néhh, você tem que ter uma regulamentação na postura
néh, ééé... quando a Lei estiver sendo colocada ela vai ser colocada remetendo o
Código de Postura senão exite um pecado. Mais num foi nesse contexto não Anne não
foi não. Foi em relação especificadamente que eu entendio de forma só o panfleto que
eu entendi.”
Sonia
“- Por isso que eu acho que o 246 é o 246 os outros...”
Angela Bento
“- Vai contra o regimento a gente ter que votar ééé... de novo numa materia que já foi
votada, porém eu vou submeter à plenária por que eu acho que esses assuntos tem
que sair daqui esclarecidos!”
Sonia
“- Eu acho oh Angela nem que seja o que foi votado eu acho que nós num podemos
retirar dos outros artigos que nós votamos ta votado, a questão dos panfletos agora os
outros artigos eles se referem a outras situações que não pode sai daqui enquanto
num tiver uma Lei especifica.”
Angela Bento
“- Eles não têm proposta de alteração.”
Margareth
“- Então eles tão aprovados automaticamente.”
Angela Bento
“- Exatamente, estão aprovados automaticamente. Só, exatamente.”
Michel
“- E o problema da incongruência que ficou com o 246 porque ele vai se conflitar aí é
um problema que ta indo pra Câmara resolver!”
Angela Bento
“- Sim, então, sim. Então não, então retorna, por favor, o pessoal da, tira essa
marcação acho que se você voltar só no desfazer já...”
Pessoa
“- Só desfaz, só desfaz lá em cima clica fora só desfaz na seta azul lá em cima.”
Margareth
“- Não por que faz tempo que ele fez isso gente, num fez agora.”
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Angela Bento
“- Não isso, certo então vamo em frente então gente! Então daí tem que olhar esse
artigo 251. É proposta do CMTU em se tratando de anuncio próprio, nos próprios da
empresa fica a empresa isenta do pagamento da taxa de publicidade obrigando-se a
observar as dimensões estipuladas em legislação especifica e obter autorização do
órgão municipal competente, a proposta do, do CMTU, pode colocar lá o texto inteiro,
por favor, na realidade eles tão colocando em legislação especifica néhh no final é isso
pessoal do CMTU? Por favor, pode justificar!”
Pessoa
“- Isso! É o seguinte a intenção da CMTU quando propôs esse texto ééé... excluir néhh
que nós possamos emitir autorização nessas situações em função de esse texto ai
trata – se de comércios seria assim uma exposição da sua própria marca, do próprio
nome néh, é meio incoerente, vamos supor eu tenho uma pizzaria, eu tenho uma
padaria eu tenho que colocar padaria Estrela Dourada, pizzaria fulano de tal, e pra isso
não é necessário poder publico emitir uma autorização, documento por escrito,
autorizando ele divulgar o seu próprio comercio é que nem no caso da chaminé, fogão
da churrasqueira de casa.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer defender o artigo do jeito que está? A plenária se sente
esclarecida com relação a essa proposta? Então em regime de votação quem
concorda que o artigo 251 permaneça do jeito que veio das oficinas que é esse texto
que ta em preto, por favor, levante seus crachás.”
“- É quem concorda com a alteração proposta pelo pesoal do CMTU através do
Fidelispor favor levantem seus crachás certo! Éééé... abstenções? Uma, duas, duas
abstenções então fica aprovado o texto proposto pelo pessoal do CMTU. Em frente,
artigo 255, ééé... isso aqui acho que é aquela do Michel, só com a alteração da, não é
proibido o quê? Pois é o duro é achar a onde, retirando então! Então o Michel ta
retirando essa proposta.”
Margareth
“- Pra ser rápido como nós já votamos que ia tirar todos expressamente na hora que
voceis forem passar a limpo já tira o resto nós já votamos pra tirar todos
expressamente.”
Angela Bento
“- Sim! A plenária concorda com isso que todos os expressamente serão retirados 225,
volta no 225 então pra gente já fazer essa iii... os outros expressamente contidos no
texto que sejam substituído por é proibido. Ta chegando, ai chegou é isso, tira o
expressamente perfeito! Vambora, kakakakaka... já virou samba o negócio, ta todo
mundo lesado de fome já.”
“- Bom artigo 332, esse texto em marrom veio das oficinas o artigo original, ocorrendo
desistência do concessionário o mesmo, que concessionário? Ahh da ACESF nós
tamo falando do capitulo dos túmulos.”
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“- Ocorrendo desistencia do concessionário o mesmo será reembolsado pela ACESF
em percentual equivalente a 60% do valor do terreno a proposta que veio da oficina é
ocorrendo a desistência da concessão o concessionário não terá direito ao reembolso
pela ACESF, parágrafo primeiro fica vedada a comercialização de terrenos localizados
nos cemitérios municipais entre terceiros, parágrafo segundo, havendo construção
funerária no terreno concedido em caráter perpetuo, poderá o titular proceder a sua
demolição removendo os materiais nele utilizados mediante previa autorização da
administração dos cemitérios este artigo deve permanecer somente se ficar
determinado a não devolução dos 60%, defesa.”
Michel
“- Defesa do texto original. Eu defendo o texto original porque quando eu participei da
oficina me explicaram que quando a ACESF devolve o 60% ela consegue recuperar o
terreno com muito mais rapidez quando a pessoa desiste. Se ela não devolve o 60% a
pessoa desiste e fica abandonado fica lá depois a ACESF tem que fazer o processo de
3 anos pra caracterizar o abandono pra depois fazer todo uma burocracia pra reaver o
terrerno, porque se caracterizava abandono, então como ha escasez de terrenos a
devolução do 60% representaria uma eficácia administrativa muito maior por isso que
eu defendo o texto original.”
Angela Bento
“- Certo alguém quer fzer à defesa do? Por favor!”
Débora
“- Michel quando há a desistência ééé como é uma concessão que o Município faz
apartir do momento que a pessoa não qué mais ela desiste em favor do Município pra
que a ACESF vai pagar reembolsar se o terreno já pertence ao município então é uma
incoerência você concede enquanto ela tiver cuidando e zelando do jeito dela a partir
do momento que ela num quer mais ela desiste em favor do município sem direito a...”
Anne
“- Esclarecimento ela paga pra ter esse terreno ou não?”
Débora
“- A concessão sim!”
Anne
“- Então se paga tem direito a devolução.”
Débora
“- Ela paga durante 30, 40, 50, 60 anos você pode usar a partir do momento que você
num quer mais usar por qualquer motivo, por mudança seja lá por que, você desiste
em favor do Município que num é uma propriedade isso é uma concessão, num é uma
propriedade. Então é como se você tivesse pago uma locação pra você usar durante
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100 anos, 50 anos, 1ano, 2 anos, 3 anos quanto tempo você você quiser, a partir do
momento que você num qué mais essa concessão volta pro município.”
Angela Bento
“- Certo!”
Michel
“- O problema é que a ACESF nunca vai ficar sabendo se a pessoa num qué mais...
num tiver um estimulo pra avisar o Município.”
Angela Bento
“- Simplismente abandonar...”
Débora
“- Geralmente quando a pessoa muda iii... ela num qué mais ela vai até a ACESF vai
fazer um requerimento solicitando a exumação dos corpos que estão lá pra levar pra
outra cidade, outro local iii... nesse requerimento ela já pode fazer a desistência do
terreno em favor do Município.”
Margareth
“- Eu quero um esclarecimento, depois que a pessoa faz a desistência recebendo ou
não o valor a ACESF vai vender ou licitar de novo que eu saiba, outra pessoa vai
pagar, então o que nós tamos falando é o seguinte, a pessoa que tinha a concessão
pagou quando ela desiste ela receber o 60%, esse 60% a ACESF de novo vai
comercializar, num vai sair do bolso dela.”
Débora
“- Óhh eu acho que ta havendo uma confusão Margareth veja bem a questão dos
quiosques é uma permissão de uso, no caso dos terrenos é uma permissão de uso é
igual água você num paga água você paga o direito de usar a água então num é
comprar e vender ta. Então você paga uma taxa do direito de utilizar aquele terreno
por um período e depois você devolve a hora que num precisar mais, simples você
num ta comprando, num comercializando, por isso que num pode passar pra terceiros,
mesmo caso do quiosque num pode passar pra terceiro.”
Angela Bento
“- Certo!”
Débora
“- O terreno também não direito de uso só.”
Angela Bento
“- Gente vamo centrar aqui, alguém quer mais algum esclarecimento?”
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Anne
“- Eu acho assim óhh! Que você ta falando do quiosque o quiosque também paga uma
taxa ele num paga mensalmente?”
Débora
“- Paga uma taxa é o direito de uso é a mesma coisa.”
Anne
“- Não é diferente.”
Sonia
“- Isso não esta aqui em discussão nós tamos discutido o túmulo.”
Angela Bento
“- Exatamente!”
Michel
“- É que o tumulo tem uma característica, a pessoa normalmente abandona, há caso
de abandono muito é constantes então esse 60% foi criado pra estimular a pessoa a
abrir mão pra poder ter o rodízio e a resolver o problema de escassez de túmulos.”
Débora
“- Foi um erro no passado Michel!”
Michel
“- É!”
Débora
“- Eu acho que foi um erro do passado.”
Michel
“- Isso seria uma forma de estimular a rotatividade só isso.”
Angela Bento
“- A plenária se sente esclarecida com relação a isso? Então em regime de votação.
Quem é acha que deve permanecer o artigo 332 na sua forma original com a
devolução dos 60% por favor, levante seus crachás. Dez (10) pessoas é isso, perfeito.”
“- É quem acha que deve ser colocada a, deve ser aprovada a proposta da oficina sem
a devolução dos 60% por favor, levante seus crachás. Seis (6) pessoas então o texto
continua do jeito que está. Abstenções desculpa, quantas abstenções, nenhuma.
Perfeito então em frente! Oi?”
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Débora
“- Da pra você voltar só pra ver como ficou o texto agora, porque nesse texto tamém
ele fala da proibição da tranferencia quando existe a transferência num existe mais a
transferência nesse texto que é o parágrafo primeiro.”
Angela Bento
“- E mais num tem proposta de alteração pro resto então eu acho que aqui. Tinha a
proposta dentro daquele bloco do artigo 332.”
Débora
“- dentro de 332 existe a proposta ééé... de manter o permanecer o 60% dentro da Lei
que já existe ta. Dentro da Lei que já existe o parágrafo fica vedado à comercialização
de terrenos localizados nos cemitérios municipais entre terceiros isso daí tem que
permanecer.”
Sonia
“- É a proposta que tava no texto do parágrafo segundo que sai.”
Angela Bento
“- Da pra voltar? O texto, isso obrigado! É o parágrafo primeiro que você ta falando fica
vedada a comercialização de terrenos localizados...”
Pessoa
“- Isso daí ta vedada.”
Angela Bento
“- Faz um favor o pessoal aí esse artigo 332 que ta em marrom tira ele daí isso
perfeito! Iii... esse segundo também porque esse segundo se fosse aprovado o de 60
ele num fazia sentido já... tira ele daí tamém. Vamo votar todo mundo se sente
esclarecido?”
Margareth
“- Esse parágrafo estava na Lei original? Eu to sem a lei original.”
Angela Bento
“- Ele é uma proposta da, das oficinas que veio pra ser decidida na plenária.”
Sonia
“- Tava no original.”
Angela Bento
“- Não ele não esta no original. O original é o artigo 332 do jeito que esta ele veio como
uma proposta de alteração das oficinas ééé todo mundo acho que se sente
esclarecido néhh! Então em regime de votação quem concorda que esse parágrafo
primeiro seja incluído no artigo 332, por favor, levante seus crachás, dezesseis isso,
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16 pessoas votantes. Quem não concorda que esse parágrafo seja incluído no artigo
332? Nenhum votante.”
“- Abstenções, nenhuma abstenção brigado aprovado então, inclusão. Em frente ta
certo é isso, não é só o parágrafo primeiro 32 não! Que ele era a proposta do original,
isso. Em frente por favo vamo geeennnnteeeee, ai parágrafo único do artigo 356! O
artigo fala em entende-se por animais de pequeno e médio porte animais domésticos
notadamente cãe e gatos parágrafo único que é o que se propondo mudança, o
original diz regulamentação posterior própria sera expedido no sentido de elencar
todas as espécies de animais permitidas para a utilização de sepultamento nos lotes e
jazigos ficando expresamente proibida desde já a utilização dessas áreas para animais
de grande porte e seres humanos.”
Michel
“- É expressamente e é também a expressão posterior própria. A expressão posterior
própria eu entendi que seja uma redundância e ai eu coloquei regulamentação será
expedida e tirando expressamente proibida também.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém qué defender a permanência do parágrafo único do jeito que se
encontra? Não! A plenária qué algum esclarecimento, se sente esclarecida? Então em
regime de votação, quem é vota pelo parágrafo único do jeito que veio das oficinas
que é esse texto que ta em preto, por favor, levante seus crachás, um, não! É quem
concorda com a alteração proposta pelo Michel desse parágrafo único, por favor,
levante o seu crachá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze,
doze, treze isso? Treze. É abstenções, por favor? Nenhuma abstenção. Então fica
aprovado o texto proposto pelo Michel, em frente então artigo 402.”
Margareth
“- Uma questão de ordem é só expressamente? Ah não tem outras coisas desculpa!”
Angela Bento
“- Kakaka... eu num to entendendo uma coisa Michel, as duas propostas são suas?
São diferentes pois é tem alguma coisa aqui que num... bom artigo 402, o original a
infração de qualquer disposição pra qual não haja penalidades expressamente
estabelecidas nesse código será punida com multa que variará de 60,00 Reais a
3.000,00 Reais devendo ser adotado os critérios.”
Anne
“- Existem critérios no artigo 393.”
Angela Bento
“- Ta devendo ser adotado os critérios, que critérios?”
Anne
“- Este código, então faltou realmente.”
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Angela Bento
“- Se qué defender aí pra vê se esclarece um pouco.”
Michel
“- É porque no texto original é o que tava escrito devendo ser adotados os critérios,
que critérios néh? Então ali colocou neste código será punido com multa de acordo
com o anexo 1 então eu to remetendo num é no anexo 1 que estão as multas?
Quando me falaram...”
Anne
“- Mas cadê o anexo 1?”
Claudia
“- Oh Angela posso esclarecer? É o seguinte, essa questão de multa nós havíamos até
conversado nas oficinas isso é uma questão interna da prefeitura num tem como a
gente ficar discutindo aqui valor de multa mesmo porque alguns vão querer uma multa
baixíssima, outros vão querer uma alta dentro da discricionariedade do executivo isso
vai ser discutido lá. Só que nós falamos com o pessoal da Secretaria de Fazenda e
com as outras Secretarias e chegamos a esses valores, chegamos a conclusão de que
não vai ter o anexo e que vai ser esse valor pra todo mundo, nós fizemos uma reunião
e chegamos a essa conclusão então na verdade o anexo 1 não vai ter, sai fora iii...
prevalece o artigo 402 a ultima proposta ai do Michel e que também no caput na
original.”
Angela Bento
“- Certo!”
Michel
“- Redação de baixo é isso?”
Claudia
“- Só tirando o expressamente.”
Michel
“- Mas no final do texto num ficou confuso?”
Claudia
“- Mas aí a gente poderia colocar é só pra uma questão de lógica que ficou meio sem,
devendo ser adotados os critérios estabelecidos nessa Lei ou neste código, os critérios
adotados neste código. Anteriormente nos temos um artigo que fala dos critérios é se
é a pessoa recebeu bem a multa se a pessoa é reincidente se a pessoa fez isso...
então os criterios adotados neste código.”
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Angela Bento
“- Então pode colocar então, devendo ser adotados os critérios estabelecidos neste
código pode ser? Que daí pega tudo pessoal ai do tecladinho, por favor, devendo ser
adotados os critérios aíaí, estabelecidos neste código, certo! Essa parte que ta em
vermelho em cima com o nome do Michel, por favor, tira que isso aí já... é isso né
Claudia num tem anexo 1 perfeito, então a plenária se sente esclarecida? Esse
expressamente vai sai daqui né? Já tira ele daí, não, não não, não! Debaixo no
vermelho, isso!”
Claudia
“- iii... o Código com letra maiúscula ta!”
Angela Bento
“- Isso depois vai ficar a seu cargo.”
Margareth
“- Queria um esclarecimento.”
Angela Bento
“- Pois não?”
Margareth
“- Eu tenho proposta que eu quero fazer bem rapidinho ééé... no 266, 291, e porque
nós tamos no 402?”
Angela Bento
“- Porque nós já vencemos todos esses pra trás.”
Margareth
“- Mas como foi discutido? Ta aqui na minha mão.”
Angela Bento
“- Foi discutido?!”
Margareth
“- Não gente desculpa!”
Angela Bento
“- Vamo terminar isso aqui depois a gente volta o que você qué falar é com relação a
esse artigo 402? Não! Então! A gente já volta nisso Margareth, pode ser? Então ta!
Esse artigo 402, então em regime de votação é a plenária se sente esclarecida então
em regime de votação quem ééé acha que deve continuar o artigo 402 vindo das
oficinas que é esse texto em preto, por favor, levante seus crachás, quem concorda
com a alteração proposta pelo Michel e ajustada agora, por favor, levante os crachás.”
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“- Perfeito, abstenções? Nenhuma abstenção, então fica a o texto do Michel fica
aprovado iii... o em preto sai. Tem mais alguma coisa? Perfeito vencemos. Margareth,
por favor, me diga o que...”
Margareth
“- O artigo 266.”
Angela Bento
“- Por favor, vá no artigo 266, isso serão autorizados é esse? Serão autorizados a
partir da publicação dessa lei ou tem alguma numeração que ta...”
Margareth
“- Não tava no 266 mesmo é esse que tava limitando 4 cemiterios apenas iii... eu não
limitei o do cemitérios. Não eu peguei o papel por escrito e voceis baixaram tudo que
tava no meu pen-drive tanto que só num foi digitado a primeira folha tudo estava no
pen-drive.”
Angela Bento
“- Então, por favor, gente tem como localizar essas propostas da Margareth só as da
Margareth agora, não aqui já foi tirado aqueles grifos. Tem alguma coisa... vamo voltar
no texto enquanto o pessoal vê ali o que, que tá acontecendo ééé... tinha um texto
que agente tinha grifado em amarelo pra retornar. Artigo 179, isso era uma proposta, o
Nalin ta aí ainda ou o Carlinho tá ai agora? O Nalin tinha dito que parece que tinha
umas propostas pra esse artigo que, que, que, num tava aqui.”
Carlos Levy
“- Na realidade foi feito um Plano de Saneamento daí nesse plano de saneamento foi
feita uma minuta de lei sobre resíduos então a primeira proposta era até tirar todas as
disposições sobre resíduos do, do, do Código de Posturas, mas nós fizemos uma
adaptação no sentido simplismente pra num conflitar, pra num ter conflito. Então o
artigo 179 ele ficaria sem parágrafo único seria só o caput ele ficaria da seguinte
forma, os grandes geradores deverão apresentar plano de gerenciamento de resíduos
sólidos para analise e aprovação junto a SEMA bem como dar destinação própria aos
resíduos iii... o limite de litragem néh, quantos litros ele ficaria justamente pra lei do
plano de saneamento e regulamentação.”
Angela Bento
“- Certo, por favor, nesse artigo 179, por favor, o Carlinhos vai é coloca em baixo ou
em vermelho o que o Carlinhos acabou de falar ai eu pesso devagarzinho pro pessoal
pode digitar.”
Carlos Levy
“- Cento e setenta e nove (179), os grandes geradores deverão apresentar plano de
gerenciamento de resíduos sólidos para analise e aprovação junto a SEMA vírgula
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bem como dar destinação própria aos seus resíduos, bem como dar destinação
própria aos seus resíduos, ai ficaria só dessa forma.”
Angela Bento
“- Depois o pessoal arruma o português, resíduos, mas num vamo fazer isso agora
depois à gente arruma. É bom acho que o Carlinhos já fez a defesa o porquê desse
néhh, alguém quer defender o artigo 179 do jeito que esta que ta em preto e amarelo
ai. A plenária se sente esclarecida com relação a essa matéria? Então em regime de
votação quem acha que o artigo 179 deve permanecer como estava que é esse texto
em preto e amarelo por favor levante seu crachá. Quem concorda com a alteração
proposta pela SEMA através do Carlinhos para o artigo 179 por favor levante seus
crachás certo! Abstenções? Nenhuma. É então fica aprovado o texto que foi é trazido
pela SEMA através do Carlinhos. Tem mais algum Carlinhos? Então vamo lá esse
amarelão, isso cento e oitenta e um (181).”
Carlos Levy
“- Ali fala todas a obras novas de reforma, demolição, ampliação deverão apresentar
projetos de... da construção civil de acordo com legislação especifica é colocar de
acordo com regulamentação especifica por que daí vai te no regulamento dizendo
como vai fazer isso... etc. Então tirar legislação por regulamento, regulamentação.”
Angela Bento
“- Alguém é contra essa alteração? Então não vamo nem ficar copiando artigo, então
onde ta legislação, por favor, tiram e regulamentação néh Carlinhos? Não agora num
precisa mais fazer isso! É só tirar onde ta legislação e por regulamentação, preto
mesmo.”
Carlos Levy
“- E por fim ultimo...”
Angela Bento
“- Péra só um pouquinho de qualquer forma eu tenho que submeter à plenária. A
plenária concorda com essa alteração? Por favor, levantem os crachás, ótimo! Alguém
não concorda com essa alteração? Tem alguém? Certo então fica aprovado então
esse artigo 181 fica verde, ótimo. Próximo.”
Carlos Levy
“- Ultimo detalhe nesta questão dos resíduos a CDR que é o controle de destinação de
residuos ela tem que ta portando ele no transporte também então ali ta falando na
origem nos locais de transbordo, tratamento e destinação final é só colocar ali no meio
das virgulas os transportes...”
Angela Bento
“- Artigo 182 paragrafo segundo mais pra baixo um pouquinho.”
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Carlos Levy
“- No caput mesmo.”
Angela Bento
“- No caput.”
Carlos Levy
“- Ali no caput na origem nos locais de transbordo, vírgula tratamento, transporte e
destinação final.”
Angela Bento
“- Tratamento vírgula, transporte e destinação final é isso Carlos?”
Carlos Levy
“- Isso!”
Angela Bento
“- A plenária concorda com essa alteração? Alguém tem alguma... digitar la dentro
esclarecendo que nós já estamos fazendo isso porque o Carlinhos já tinha mandado
as propostas iii... elas não foram digitadas por isso que a gente ta fazendo, então, por
favor, esse artigo 182 ele vai ficar verde. Esse caput isso mais alguma coisa Carlos?”
Carlos Levy
“- O mesmo transporte no 183, daí acabou.”
Angela Bento
“- Cento e oitenta e três (183) transbordo, tratamento vírgula, transporte e destinação,
perfeito esverdeia ele jóia, mas alguma coisa? As propostas da Margareth que num
foram... tem mais marca texto? Dá uma passada geral no texto vê se a gente num
largou nada pra trás? Isso não na realidade nós estávamos fazendo o caminho
contrario indo pro começo.”
Margareth
“- Duzentos e sessenta e seis (266) isso, gente é tão simples que a minha proposta
era só tirar quatro tira a o limite de quatro então ele pode repitir e 70% dos
comercializados não ocupados então se ele repetir o mesmo artigo copia em
vermelho.”
Angela Bento
“- Isso coloca em vermelho em baixo fazendo o favor.”
Margareth
“- Tira a palavra até quatro, até, e no 70% da capacidade de ocupação colocar 70% da
comercialização em vez da sua capacidade de ocupação, tira o de ocupação, tira o de
ocupação só o 70% de comercialização. A defesa é clara, é ta limitando uma cidade
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que tende a crescer muito a quatro então eu acho que deve ser um a cada região iii...
eles devem o numero que for necessário e como cemitério é comercializado ele pode
ser 100% comercializado e 10% ocupado que dizer num vai poder abrir outro porque
num ta ocupado... 70% da comercialização nós tamo falando de cemiterios
particulares.”
Angela Bento
“- Alguém que fazer a defesa da proposta original do artigo 266?”
Humberto
“- Num é nehuma defesa só esclarecer que isso que ta colocado na proposta original é
a Lei vigente, néh por isso que ta aí, puxou de lá pra cá.”
Angela Bento
“- Certo! Alguém quer algum esclarecimento com essa proposta da Margareth, por
favor? Bom todo mundo se sente esclarecido então, em regime de votação quem acha
que o artigo 266 deve continuar conforme a proposta original, por favor, levantem seus
crachás. Certo! Éééé... as pessoas que, por favor, é acham que o artigo 266 deve ser
aprovado com alteração que a Margareth propôs levantem seus crachas. Alguma
abstenção? Então aprovada a alteração que a Margareth propos.”
Margareth
“- O outro 358 tamém é bem pontual.”
Angela Bento
“- Pessoal!”
Margareth
“- Trezentos e cinquenta e oito.”
Angela Bento
“- Artigo trezentos e cinquenta e oito.”
Margareth
“- Em relação ao item C em que diz que o cemitério de animais deveria ser murado
com muros até dois metros e meio a minha proposta é muros ou telas, ta!”
Margareth
“- Nós tamo falando acima esse item cemitério de animais num é? Péra um pouquinho
eu vou olhar de novo de gente ahhh não, não, não, não!”
Angela Bento
“- Dá pra subi um pouquinho a trezentos e cinquenta e sete.”
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Margareth
“- Tem um que é do muro do cemitério dos animais agora eu num lembro eu num
escrevi tamém o original, isso é nós tamo falando, olha lá no caput do 357 a... de
cemitérios, crematório para animais domésticos néhh.”
Angela Bento
“- Artigo 358 quanto aos documentos que deverão ser anexos aos requerimentos de
aprovação da construção. Se falou que era o item C...”
Margareth
“- É ele diz.”
Angela Bento
“- Projetos das edificações a serem consultadas contemplano prédio de administração,
sanitários, muros em todo o seu entorno com altura mínima de dois metros e meio.”
Margareth
“- A minha proposta só que era a inclusão de ou telas ta.”
Angela Bento
“- Muros ou telas depois de muro gente no item C, isso certo se quer defender isso
Margareth?”
Margareth
“- Eu acho como que vai ser em zona rural, vão ser chácaras, nós nunca vamo ter
cemitérios de animais se o proprietário vai ter que murar dois metros vai ficar muito
caro, como eu acho que tem até cemitério aqui de pessoas que num tem muro, até
tela pra que o dos animais tem que ser muro é muito caro.”
Angela Bento
“- Perfeito alguém qué ir contra?”
Humberto
“- Nem é contra eu queria fazer um esclarecimento. Grande polemica que deu isso nas
oficinas é que você vai fazer um cemitério de animais em telas e um cachorro vem e
cava só que é um problema dependendo da forma de sepultamento também dos
animais que se for feito de forma adequada onde tem as lapides de concreto isso num
vai ter eficiência nenhuma pode te a tela que ele vai cavar um meio metro e vai
encontrar uma lápide de concreto e num vai chegar no animal então se realmete o
processo de sepultamento for de forma correta num vejo nenhum problema ter a
questão da tela.”
Angela Bento
“- Sim senão... aquele pra baixo da Higienópolis...”
262

Humberto
“- Acho que vai que, eu acho que se tem um empresário que se coloca a disposição de
fazer um cemitério pra animais ele tem que ser feito de forma correta.”
Angela Bento
“- Certo todo mundo se sente esclarecido? Podemos ir pra votação então em regime
de votação. Quem acha que esse item C tem que continuar do jeito que ta sem as
telas, por favor, levante seus crachás, dois. É que acha que o item C pode ser
aprovado com a proposta da Margareth com as telas, quatro, cinco, seis, sete, oito,
nove, dez então fica aprovado à proposta da Margareth. Abstenções desculpa
quantos, por favor, levantem a mão um de cada vez. Exato é que são tantos que se
abstem que eu fico até. Acabou Margareth?”
Margareth
“- Pontuais, num vamo nem perder tempo...”
Angela Bento
“- Eu pediria que o pessoal do comando do computador que fosse ate o inicio do texto
e desse uma passada geral do inicio ao fim pra que todo mundo tenha certeza de que
a gente num pulou nada inclusive nós mesmos, isso pode indo! Alguém do IPPUL quer
fazer alguma manifestação antes da gente encerrar os trabalhos?”
Aplausos
Carlos Alberto Hirata
“- Só queria fazer um agradecimento a todo néhh.”
Angela Bento
“- Tem uma coisa em vermelho péra só um pouquinho.”
Carlos Alberto Hirata
“- Tem um item ali?”
Angela Bento
“- Ahh ta perfeito, ta continua passando.”
Carlos Alberto Hirata
“- Enquanto vai passando só queria registrar ali então o trabalho de toda a equipe do
IPPUL, das oficinas néhh e agradece aos mártires da, do trabalho e pedi pra que todos
venham à frente pra que possa fazer sempre a foto histórica do momento importante
desse aí néh e quem teve até esse momento presente no trabalho. Agradecer a
Angela o Roberto pela brilhante condução e equilíbrio do trabalho, muito obrigado. E
lembrar as entidades que sábado e domingo novamente estaremos aqui nesse batlocal.”
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Pessoa
“- Na mesma bat-hora.”
Carlos Alberto Hirata
“- Discutindo a Lei de Perímetro e também o Código Ambiental.
Angela Bento
“- Perfeito foi passado o texto todo, então num tem mais, nada ficou pra trás. O
pessoal ai de dentro faz favor de vim tirar foto também! Pessoal que ta ai, só dá um
salve e vem.”
Obs: tempo decorrido até aqui 05horas e 09 minutos.
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