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Aprovação das atas de reuniões de numero três, seis, sete e nove, realizadas nos dias:
05/03; 11/08; 20/08 e 01/10/2020.___________________________________________
Encaminhamentos dos E.I.V's
- Escola Educativa Teens
- Companhia Sulamericana de Distribuição
Formação da comissão para o encaminhamento preparatório da Conferência
Municipal de Planejamento Urbano
Discussão e deliberação das emendas ao Projeto de Lei do Plano Diretor 20182028

A reunião convocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade iniciou-se às 15:llhoras
constatando-se quórum para a abertura; estiveram presentes os Conselheiros Ana Bárbara, Deise Lima,
Denise Salton Fernando Fayet, Fábio Alves Cunha, Jackeline M. Baganha, Jéssica (ouvinte), Kaio Flenrique
Suzuki, Laércio Voloch, Luciana Luquez, Marcelo (ouvinte), Margareth Pongelupe, Maria Eunice Ferreira,
Reinaldo Fanti Filho, Renato (convidado), Rosemary Friedmann, Rubens Ventura. A reunião foi realizada
virtualmente pelo endereço http://webconf,londrina.pr.gov.br/b/ipp-zy9-m99 no dia quatorze de outubro
de dois mil e vinte (14/10/2020). A pauta da reunião foi a seguinte: 1. Aprovação das atas de reuniões
anteriores, quais sejam: 05/03/2020; 11/08/2020; 20/08/2020 e 01/10/2020. 2. Encaminhamentos dos
E.I.V's (Escola Educativa Teens e Companhia Sulamericana de Distribuição. 3. Formação da comissão para
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encaminhamento preparatório da Conferência Municipal de Planejamento Urbano. 4. Discussão e

deliberação das emendas ao Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. A presidente deu encaminhamento
ao item 01 (um) da pauta, solicitando a confirmação do recebimento das minutas das atas a serem
aprovadas e que foram enviadas anteriormente por e-mail; A ata de número 3, realizada em cinco (5) de
março foi submetida a apreciação dos presentes. Nenhum conselheiro presente apresentou objeção
quanto ao conteúdo da mesma, e esta foi aprovada, com a abstenção dos conselheiros que não estavam
presentes na referida reunião, as Conselheiras Maria Eunice, Margareth Pongelupe.
Na sequência foi colocada em apreciação a ata de número seis (6), do corrente ano, realizada em 11 de
agosto de 2020, para qual também não houve objeções e foi aprovada pela maioria, com abstenções dos
conselheiros não presentes à referida reunião e cuja. manifestação encontra-se registrada no "chat" da
presente ata. Na sequência, a ata de número sete (7), referente a reunião do dia 20/08, foi apreciada e
aprovada pela maioria doe preeentee, com abetencô^e também registradas no ''chat" da presente reunião.

Foi então submetida à apreciação a ata da nona (9^), realizada no dia primeiro (12) de outubro, que
também foi aprovada sem acréscimos ou subtrações e registrado no "chat" as abstençõesT^
j
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Dando sequência , passou-se ao Item dois (2) da pauta. Presidente confirma a distribuição da relatoria do
E.I.V da Escola Educativa Teens. Nenhuma Conselheiro se absteve de fazer a relatoria, mantendo-se os
indicados via e-mail: os Conselheiros Kaio Henrique Suzuki, Vilson Rodrigues da Silva e Luciano Noremberg
Moreira, bem como ficou confirmado Relatoria do EIV da Sulamericana, os Conselheiros antes designados:
Maria Eunice, Ana Bárbara e Rubens Ventura em substituição ao Conselheiro Jorge Torquato. A presidente
solicita que os Conselheiros se empenhem em apresentar a relatoria dentro dos prazos previstos para que
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Conselho cumpra com celeridade suas responsabilidades. Passou-se então para o item três (3) da pauta

A Presidente informa sobre a necessidade de criar comissão preparatória para a Conferência de
Planejamento Urbano, o Decreto de prorrogação deve conter os encaminhamentos e calendário previsto
para a realização da mesma. A Conselheira Deise explica via chat que a Secretaria de Governo solicita data
do início dos trabalhos pra poder redigir e publicar o decreto para Conferência. A Comissão deverá propor
a metodologia e assegurar que as exigências legais e de participação da população estejam garantidas nos
procedimentos que levarão a realização da referida, considerados os limites impostos pelo isolamento
social resultante da pandemia. Os Conselheiros Rubens, Deise Lima, Fernando Fayet, Rosemari Friedmann
se dispuseram a compor a comissão, e as Conselheiras Ana Bárbara e Margareth se dispuseram a dar
apoio necessário sempre que solicitadas. A presidente indicou que entraria em contato com o Conselheiro
Miguel Etinger para que também viesse a atuar como suporte, dada a sua competência nas questões de
ordem legal. A Presidente informa que a PUC substituiu o Conselheiro representante da Instituição e que
passa a ser os professores Wesley Tomaszewski como titular e Fernando Lovel Bergamasco como suplente.
A presidente informa também que a Conselheira Denise Ziober também informou seu afastamento do
CMC. Foi dada a sequência, introduzindo o Item quatro (4) pauta. Presidente sugere formas de deliberar
as emendas apresentadas pelo Legislativo Municipal à Lei Geral do Plano Diretor. Propõe que os
Conselheiros que tiveram tempo de analisar as propostas ao PL façam seus destaques, outra forma seria
proceder a leitura de cada umas das proposta de modificação. O Conselheiro

Rubens destaca que os

Conselheiros Deise e Fernando dedicaram-se com a afinco a matéria e sugere que os mesmos identifiquem
os destaques do conjunto de emendas. Presidente informa que haverá Audiência Pública dia 19/10, mas
que o Conselho tem até o dia 24/10 para entregar sua avaliação das emendas. Margareth informa que ao
analisar algumas emendas encontrou pontos conflitantes e questões de descompasso com os textos legais
que orientam esta matéria, questiona como essas questões foram absorvidas na Comissão de Justiça da
Câmara Municipal. A Conselheira Deise informa pelo "chat" que está sem som e diz que acompanhará via
"chat". A Presidente convida o Conselheiro Fernando Fayet sobre o estudo em desenvolvimento e suas
posições. Fernando diz que as emendas estão sendo analisadas com o Grupo de Acompanhamento das
Leis Complementares e do Plano Diretor. Ele destaca que no seu entendimento que tem muitas emendas
que propõe alterar o que foi definido em Conferência ou Audiência Pública e que há muita coisa a ser
analisada. Presidente questiona se ele se refere a mudança de mérito. Conselheiro Fernando destaca que
as emendas 18, 21, 38, 40, 42, 45, 48, 69, 73, 91, 98 107, deveriam ser prioritariamente apreciadas. As
propostas de emendas apontadas pelo Conselheiro foram então lidas e discutidas em seu mérito. Foram
então avaliadas

as emendas e destacou-se a função do Conselho, dos instrumentos urbanísticos do

Estatuto da Cidade. Sugeriu-se então que as emendas tivessem um momento posterior para serem
apreciadas com as supressões, acréscimos ou mudança de redação. Acordou-se que os Conselheiros
propusessem os formatos a serem votados neste Conselho e que encaminhassem antecipadamente para
que pudessem antecipadamente avaliar. As discussões estão registradas no "chat" da reunião e em sua
gravação que estarão disponíveis no site do IPPUL. Acordou-se entre os Conselheiros presentes que uma
nova reunião será realizada no dia 20 de outubro, das dezesseis (16) às dezoitoJlSjhoras para que a
proposição dos Conselheiros sejam votadas pela plenária. Nada mais, havendo a trat^ eu Rosemari
Friedmann Angeli lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovai será assinadaypor mim, pelo
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Conselheiro Vice-Presidente e confirmada com a assinatura de outros conselheiros presentes. Em, tempo,
registra-se que o Conselheiro Viana entrou na sala de reunião, mas que não logrou participar,
provavelmente por limitação da conexão.

Londrina 14 de outubro de 2020.
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Emendas do PL do Plano Diretor
Relatoria da Educativa Teens
Relatoria da Companhia Sulamericana

Conselheiro (a)

