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Correspondências recebidas e expedidas;

; T-Twrtribíirção de proí^^^^^^dicaçãol^eiatorelí
i»- continuação da análise da minuta do Novo Regimento do CMC.

..............  ata” ____________________
rTiííü^nvocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade
segunda chamada, item 1 pauta. A presidente passa a pel conselheira Ana

A presidente informa sobre o onvi e Pmipto de Lei 179/2018 - Heliporto Hospital

.evantar o histórico do trâmite, -istem —s de|

“."irizr™.".,.......““rTSSr •'saber como tramitou, uma vez que so recebemos dia 08/03/2019 ^

r.=r“r.iTr„Err..íííi*^ =1 s
^ 4I!cq itom í nauta Houve deliberação em reunião anterior para que se

elamlnhTs°selollil%o à Codel e ao IPPUL sobre os traçados do Contorno Norte. A Codel 
através do Of. 039/2019-CODEL que "não possui versão oficial ou atualizada do Contorno Norte,

em

e existe uma
deste processo pra
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possui registros e oreprórias de ^TnaTcl^^e:"

rrerj: ::c«"e:ror;rsecr.aria ae 

^oíntrerdT^e^rru™^*

reuniram para tratar do tema, ", „g„ acionado. Denise diz que que^^^^

um estudo, um mapa com um lapis colorido
virtude da revisão

- SEIL" A

resposta ao CMC, uma vez que o
0 DER várias vezes via ofício, o ippul recebeu apenas
riscado, sem precisão. Justificou ao DER a necessidade ''l ^ „ „açado. Denise

do plano diretor e das ações virtude da mudança do governo, estavam
diz que nas ultimas conversas co , j milhões a mais que o original e
repensando e iriam construir o '^^nL temSelo e o estado também não, o fato

quem iria fazer era a concessionária p g a , « msto se elevou Toda rede viária do
de ter divulgado o novo traçado ° °
Município de Londrina culminaria na posição do contorno, construir uma via estrutural
do apoio dc Estado, se o traçado não for executado o m n.ap.o “ ,,,3 ,, DER. A

no mesmo lugar e ainda go tL séria que impacta tanto na cidade, com várias
Presidente diz que parece brincadeira, t a inHMt;trializacão da cidade passa pela região
políticas envolvidas, obras, p^^g^público e se houve então um silêncio, pois não há
envolvida e as resoluções passam amg P também a inércia dos que deveriam |
respostas dos vários órgãos e mecanisrnos ^-; 2e;s,s d cidal e dos
trabalhar em prool da cidadania e em defesa dos “ ,^,,0 Público Federal, para
sugere que da cidade e com as consequências onerosas à|

expor a f “ ^0, .ovemos tencionar a Câmara e as entidades de classe, mobilizar

os setores que devem defender os interesses f LoÍml^rsót^^^^^

custo das decisões unilaterais. Conselheiro Bruno/Ippul .o contorno
diz que aparentemente o setor produtivo parece que se “"o'™” " eoTupa, pois é um eixo

norte por Londrina, ou que “ ° área onde poderiamos prever a geração de
de desenvolvimento, um polo de inclustm ^

rrs:;m%mpenho,nestesenridoacredltaqueoCo^

a Ouvidoria do Município continuou a questionar a
na composição do

em

cidade e aos

suas
Dando

preocupações e solicitar que 
continuidade aos informes a presidente informa que

do Conselheiro suplente de representante da regiao do "^"tro, ^ colidiriam
Sr Neto poderia ter interesses privados que colidiríam

a Ouvidoria, através do SEi, que
presença com a sua

M,-;
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distribuição dos processos: r^:

2014 Centro de Diagnóstico Labimagem - Paihano Hospital, Clínica
___ ^__________ _________________

^2^7 ^F^ÍÍIÍdTdTpitágoras Instituição de Ensino

184000730201784 5067

2707284000097201724

Supermercado2017 Assai Atacadista84000510201751

:

Posto de Combustível2018 Auto Posto Lotus84003404201818

conselheiro Fernando. Processo SEI 84000097201724: Conselheiros Rubens Ventura/Regiao 
Sui e Maria Siselda de Uma Fonseca/Região Norte. Processo 84000466201789: Conselheiros Renato 
Les/IAB e Luciana de Paiva Luquez/Sema/Ippul. Conselheira Luclana declina em virtude de ter 
oarticipado da elaboração de alguns dos pareceres técnicos, ficando apenas o conselheiro Renat . 
ProcesL 84000510201751: Conselheiros Jair Roberto Corrêa e Deise Maria de Oliveira Urna. 
84002231201811- Conselheiros Auber Silva Pereira/Região Centro e Rubens Ventura/Regiao Sul. 
Zcesso MOO3UL18I8: Conselheiros Jair Roberto Correia e Rosemari Friedmann Angeic 

Conselheiro Bruno sugere o critério de sorteio para a distribuição, que a presidente concorda, desd 
c rnnçplhpiros Dfesentes em reunião. A distribuição foi submetida a plenaria, que fo

se retirado da reunião e outros apenas por um momento. Os
membros/entidades que não 

ausência sem justificativa

relatoria o

registrou-se a
quórum. Alguns conselheiros haviam
presentes reforçaram a necessidade de reiterar as comunicações aos

reuniões indicando a referência ao regimento, onde a
Conselho, após findo prazo para

ofícios a todos os órgãos

comparecem nas „
plausível em três reuniões, ocasionará a perda da representação

composição será divulgada e publicada. Também reenviar os
^ ainda não obtivemos resposta. Refeita a

a aprovação do calendário anual de
. Passamos ao

no

resposta a nova
públicos cujo CMC fez solicitação de audiência, e 
contagem e constatado quórum para deliberação passamos para . 
reuniões ordinárias foi submetido à plenária e aprovado pela totalidade dos presentes 
item 5 da oauta dando continuidade a análise da minuta do novo regimento e apos observações, 
alterações e aprovações, que constam em anexo, passamos para finalização °
os traLlhos a 3^ Reunião do Conselho Municipal da Cidade em 2019, foi finalizada as 16:20. Eu, Deis 

Maria de Oliveira Lima Silva, em conjunto com a Presidente, fir,mD_esta^at^

que

T
Deise Maria de Oliveira Lima - Secretária' /
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