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PAMTA
ITEM Assunto

Aprovação de Ata da reunião do dia 10/10/20201
Relatoria dos E.I.V's

2
Escola Educativa Teens

Discussão e deliberação das emendas ao Projeto de Lei do Plano Diretor 2018-2028

ATA
A reunião convocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade iniciou-se às 15:10horas 
constatando-se quórum para a abertura; estiveram presentes os Conselheiros: Ana Bárbara, 
Camila Corcini, Edvaldo Viana, Fernando Fayet, Fábio Alves, Gilson Bergoc, Jackeline Baganha, 
Kaio Suzuki, Luciana Luquez, Luciano Noremberg, Margareth Pongelupe, Maria Eunice, Reinaldo 
Fanti, Vilson Rodrigues, Rodrigo Crusiol, Rubens Ventura, Wesley Tomaszewski. Registre-se que a 
Conselheira Rosemari Friedmann entrou na sala às 15:30 e a Conselheira Deise Lima as 16:11, 
bem como outros conselheiros que entraram posteriormente e em alguns momentos se 
ausentaram por problemas de conexão. A reunião foi realizada virtualmente pelo endereço http:// 
webconf.londrina.pr.gov.br/b/deb-ptf-dxx no dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte 
(27/10/2020). A pauta da reunião foi a seguinte: 1. Aprovação de ata da reunião realizada em 
20/10/2020. 2. Relatoria do E.I.V: Escola Educativa Teens. 3. Discussão e deliberação das 
emendas ao Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. O Vice Presidente Conselheiro Sr. Rubens 
inicia a reunião com a relatoria do E.I.V da Escola Educativa, para isso, o Conselheiro Kaio, um 
dos relatores da matéria inicia a apresentação. Após questionamentos de alguns membros sobre 
as questões de permeabilidade e de geração de ruídos, os Conselheiros presentes aprovam o 
parecer da relatoria. Passando ao próximo item, aprovação da ata a reunião anterior, Sr Rubens 
faz a leitura na íntegra do documento, que foi aprovada pela maioria dos Conselheiros, constando 
02 abstenções. Continuando a análise das emendas ao PL 207/2018, ressaltando que embora 
exista quórum, em alguns momentos nem todos os conselheiros emitem manifestação, o que é 
computado como abstenção. Reiniciando a partir do Art. 47 com emenda 102, após a leitura e 
observações a emenda foi rejeitada. Art. 49 com emenda 104, alguns conselheiros aprovam a 
emenda desde que se complemente o texto para que as áreas sejam objeto de estudos 
específicos, a emenda foi aprovada sem acréscimos. Art. 58 com emenda 61, a emenda foi 
rejeitada mantendo texto original. Art. 64 com emenda 55, rejeitada mantendo texto original. Art. 
72 com emenda 50, aprovada. As emedas 11 e 106 foram aprovadas. Art. 79 com emenda 44, 
aprovada. Art. 83 com emenda 8, rejeitada mantendo texto original. Art. 85 com emenda 39, 
após discussões a emenda foi rejeitada mantendo texto original. A reunião atinge o teto final para 
término, uma vez não vencida a pauta, decide-se por nova reunião 
feira próxima ou a ser acordada entre os conselheiros, considerafído o prazo final')3ara emissão
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de parecer deste Conselho. Terminando os trabalhos da 12^ Reunião do Conselho Municipal da 
Cidade em 2020, foi finalizada às 18:35 e terá sua íntegra (em vídeo) disponível, e sua ata após 
aprovação, bem como os documentos inerentes, divulgados nos canais oficiais. Eu, Deise Maria 
de Oliveira Lima Silva, firmo esta ata.

Londrina 27 de^^tubro d,e 2020.
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