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Ig Reunião do Conselho Municipal da Cidade 2018/2020 
Ata da Reunião - Ordinária ON UNE - COVID-IS

Data 09/02/2021 Local Auditório do IPPUL
Início 15:55 Término 17:44
Secretária Deise Maria de Oliveira Lima Silva

PAUTA
ITEM Assunto

Aprovação da ata da reunião anterior

Aprovação de relatoria do E.I.V do Instituto Federal do Paraná-IFPR 

Pedido de Informação - Transporte Coletivo Municipal

Pedido de Informação - Novo Empreendimento da COHAB - Habitação de Interesse Social 

Leis Complementares ao Plano Diretor Municipal de Londrina 2018-2028
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A reunião convocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade iniciou-se às 15:55 horas 
constatando-se quórum para a abertura, a Presidente Rosemari, saúda os conselheiros neste início de 
trabalho para o ano de 2021, ressaltando que tivemos um ano de 2020 dramático, acreditamos que 
2021 seja um ano com perspectivas e esperanças embora, haja ainda muitas questões 
resolvidas não somente em relação a pandemia, mas também pela retomada das discussões sobre o 
Plano Diretor. Esperamos que com a vacinação as situações voltem a uma normalidade. A reunião foi 
realizada virtualmente pelo endereço h.ttp://webconf.londrina.pr.aov.br/b/deb-ptf-dxx. no dia nove de 
fevereiro de dois mil e vinte e um (09/02/2021). Antes de começar a pauta Prof. Fábio, supiente UEL, 
informa que o titular Prof. Gilson, testou positivo para COVID-19. A Presidente estima meihoras e diz 
que a instituição está bem representada na figura do Prof. Fábio. Edvaldo Viana, Zona Leste manifesta 
nota de pesar pelo falecimento do Sr. Natal e Sra. Eliane, pessoas engajadas a muitos anos na defesa 
dos direitos de cidadãos, atualmente estavam membros do Conselho Municipal da Saúde. A presidente 
reconhece a perda de figuras muito importantes. Item 1. Aprovação da Ata da reunião anterior. 
A Presidente indaga se há alguma alteração a ser feita. Prof. Miguel diz já ter enviado as anotações 
para Rubens, Vice, e que são apenas correções de redação, ortográficas e não de conteúdo. Rosemari 
pede a aprovação da ata. Ata aprovada. Neste momento a Presidente pede inversão de pauta, 
colocando o assunto sobre a continuidade dos trabalhos de revisão da Leis complementares ao Plano 
Diretor. Passa a palavra para Bruno Mendes, IPPUL, que ainda não conseguiu entrar na sala. Enquanto 
aguardamos, a Presidente informa que o CMC pediu um encontro com novo diretor do IPPUL, Tadeu 
Felismino, que aconteceu virtualmente, para manifestar o apoio administrativo deste Conselho, como 
órgão coparticipe das políticas públicas de desenvolvimento urbano, reafirmar a posição sobre a 
construção do Plano que foi apresentado e saber da nova Presidência como se dará os 
encaminhamentos para a aprovação do plano e das leis complementares. Tadeu disse que assume 
com compromisso de trabalhar para a aprovação do Plano e considerando a renovação da Câmara
Municiosl, fsrs r0unio^ç com cada voreador a fim de subsidiar as decisões. Rosomarí dis w IPPUL

sofreu algumas reestruturações em suas diretorias e que o Presidente fará esse papei político com a 
Câmara, onde alguns dos novos vereadores desconhecem o documento e seu pr 
O vídeo desta reunião foi encaminhado a todos aos conselheiros. Item 5.
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licenciados que retornam no fim de fevereiro, que a equipe vem articulando um novo cronograma para 
adequar à nova gestão do IPPUL e às questões da participação popular em relação a pandemia, 
pretende fazer reuniões individuas por segmento do GA para conseguir formas e definir estratégias 
para garantir a participação popular, entende que a participação popular é importante para que o 
processo avance e reconhece a dificuldade imposta pelas medidas restritivas que inviabilizam reuniões 
onde os representantes do GA possam levar informações para seus coletivos. Afirma que até o fim de 
fevereiro já tenha a proposta do novo cronograma. A Presidente diz que o Conselho deve 
acompanhar, embora este corpo deva ser substituído por outro quando da aprovação do Plano 
Diretor, que também tem limitação nos processos de aprovação em virtude da pandemia. Também 
temos a questão da chamada de conferência para renovação do corpo deste Conselho, impedida para 
este momento. Consta que findamos o mandato em outubro/2020, antes disto enviamos ao executivo 
a solicitação para prorrogação do mandato com duas expectativas; que a pandemia recrudescesse 
para que pudéssemos chamar a conferência ainda no fim do ano de 2020 e que, em se aprovando o 
plano diretor, o novo formato de Conselho assim o faria. Como nem uma das situações se confirmou e 
para que não houvesse prejuízo aos trabalhos e atribuições do CMC, solicitamos a prorrogação do 
mandato da atual composição, que por decreto municipal terá vigência até 31/05/2021. Fato que, 
precisamos então ao fim deste período, verificar a possibilidade de renovação do Conselho, por isso 
consultamos o Ministério Público sobre as possíveis formas de renovação do corpo. Viana informa que 
em outros conselhos os mandatos estão sendo prorrogados, em virtude da impossibilidade de 
realização de Conferências. A presidente pede a manifestação dos conselheiros. Deise Lima diz que o 
Concidades Paraná também prorrogou o mandado sem data prevista e que podemos ir prorrogando 
até que^o Ministério Público nos oriente. A Presidente diz que independente de como se dará a 
renovação, há a necessidade de que haja eleição para a presidência do CMC, o mandato do Conselho 
foi prorrogado e não da Presidência. Viana sugere que já façamos as manifestações sobre o assunto, 
Rosemari explica que o assunto não consta em pauta e precisa ser pautado para ser deliberado, o que 
pode ser feito na próxima reunião em março/2021. Item 3. Pedido de Informação - Transporte 
Coletivo Municipal. A Presidente vem acompanhando a uma série de problemas com o transporte 
coletivo, como greves pela falta de pagamentos, notícias de transportes coletivos lotados em plena 
pandemia, no entanto as discussões que são tornadas públicas não são suficientes para entender o 
que está realmente acontecendo com o serviço. São várias questões a que nos falta o entendimento, 
sobre a redução de oferta, sobre como está o contrato de concessão, pois o serviço, principal mente 
neste momento, é um fator de particular atenção, e propõe que ao conselho que solicite informações 
ou convide o Presidente da CMTU para vir ao Conselho para subsidiar o entendimento. Concordância 
da Plenária. Item 4. Pedido de Informação — Novo Empreendimento da COHAB — Habitação 
de Interesse Social. Outra solicitação de informação que desejamos fazer a COHAB é sobre o 
lançamento festivo um novo empreendimento habitacional de caráter popular junto com o governo do 
estado, embora fora divulgado na mídia, no entanto as condições urbanísticas e da população que 
será atendida, não ficaram bem entendidas. Sugerimos também o convite ao Presidente da Cohab 
para nos trazer majs informações. Continuamos com problema muito sério onde os empreendimentos 
de porte popular são feitos distantes da cidade e com infraestrutura insuficiente, quem acompanhou o 
empreendimento como o Vista Bela, que passou anos sem escolas, fazendo com que crianças se 
deslocassem em busca de escolas públicas e quase dois anos sem posto de saúde. Temos 
começar a discutir qual o papel que a Cohab efetivamente tem
de caráter social em Londrina. Vemos

que
na condução da política de habitação

_ ^ poucas açoos que atendem realmente & necessidade da
população. Concordância da Plenária em convidar. Item 2. Aprovação de relatoria do E.I.,V do 
Instituto Federal do Paraná-IFPR. Miguel informa que o EIV foi devolvido 
atender as solicitações do IPPUL. A Presidente abre a palavra e Deise 
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Paraná. Miguel acha importante que o Conselho acompanhe. Franchesca, Conselho de Transparência, 
dá informações sobre o evento e sobre as audiências públicas nacionais dos dias 24 e 25/02/2021 que 
vão tratar das novas concessões de pedágio no Paraná. Deise se propõe a acompanhar, 
manifestações contrárias.
Miguel informa que vai disponibilizar um link para o PDUI em Londrina. Bruno deu informações sobre 
a empresa e o Plano e que as audiências públicas estão previstas para março/2021.Terminando os 
trabalhos da 1^ Reunião do Conselho Municipal da Cidade em 2020, foi finalizada às 17:44 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 juntamente 
os conselheiros descriminados.
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