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4^ Reunião do Conselho Municipal da Cidade 2018/2020
Ata da Reunião - Extraordinária ON UNE - COVID-19

23/06/2020 Local Auditório do IPPULData
Término 20:50Início 19:00

beise Maria de Oliveira Lima SilvaSecretária

PAUTA
A^untoITEM

Prorrogação Conferência Municipal de Planejamento Urbaira de Londrina;
1

Audiência Pública LDO 2021 - PL 067/2020;2

Audiência Pública do Plano Diretor 2018-2028;3

Revisão Leis Complementares ao Plano Diretor;
4

Outros -Pautas Conselheiros para próxima Reunião Ordinária 07/07/2020.5

ATA
A reunião convocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade iniciou-se às 19:00 horas 
constatando-se quórum para abertura. Item 1 pauta. O Vice Presidente Rubens abre a primeira reunião 
em plataforma digital por vídeo conferência, em virtude da impossibilidade de reuniões presenciais, 
impostas pelas autoridades, mundiais, federais, estaduais e municipais, como enfrentamento a 
pandemia pelo COVID-19. Após três meses de atividades paralisadas, o Conselho volta às deliberações, 
enfrentando dificuldades técnicas para a realização das reuniões neste novo formato, a saber, 
problemas de conexão com internet e dificuldade de acesso a mídias digitais não acessíveis a todos os 
conselheiros, como a Presidente Rosemari que não consegue acesso a plataforma para presidir a 
reunião. Entretanto manifestou-se anteriormente sobre as pautas, o que será exposto pela Secretária. 
Deise informa que consultando o Concidades Paraná e outros conselhos municipais de políticas públicas 
no Paraná, há um movimento de suspensão e adiamentos para conferências públicas para renovação 
da composição dos conselhos. Considerando que o calendário prevê o início dos trabalhos para a 6^ 
Conferência de Planejamento Urbano de Londrina, onde são eleitos os membros do Conselho Municipal 
da Cidade, representantes da sociedade civil, para julho e que eventos desta natureza, estão proibidos 
como ação de enfrentamento a pandemia, por não permitir aglomerações, faz-se necessária a 
deliberação deste conselho sobre o tempo do adiamento para o início dos trabalhos. A secretaria 
informa que a manifestação da Presidência é pelo adiamento do início dos trabalhos para após o 
período eleitoral. Alguns conselheiros já manifestam posição para o adiamento. O Vice Rubens pede 
que todos os conselheiros de manifestem. Auber se manifesta em concordância com a proposta da 
Presidente. Rubens acha saudável aguardar o período eleitoral para que a campanha municipal não 
interfira no processo da conferência. Luciana sugere que o conselho decida sobre esta pauta na 
próxima reunião de julho por não saber ainda qual será a data das eleições e pede encaminhamento, 
Rubens pede a manifestação de mais conselheiros. Deise diz que independente da data das eleições é
unânime Que serie mais saucJá\/el ciue a Con'ferencia se reatizesse após as eleições, por ísso pede o

encaminhamento para o início dos trabalhos para realização após as eleições. Em regime de votação á 
plenária delibera pelo início dos trabalhos para realização da Conferência após as eleições municipais 
independente da data a ser estipulada pelo TSE. Item 2 pauta. Houve audiência pública em plataforma
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digital sobre o PL da LDO que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, e desejamos saber 
se algum conselheiro participou da audiência, se algum conselheiro acompanhou, se há alguma 
demanda a ser tratada pelo Conselho. Jair acha importante acompanhar e Rubens pensa que neste 
momento muitos agentes externos vão influenciar o orçamento. Item 3 pauta. A Presidente também se 
posicionou anteriormente dizendo que merece um acompanhamento mais incisivo dos membros do 
Conselho, do que se trata esta audiência, se os conselheiros estão acompanhando as emendas que 
foram feitas no projeto originai, se tudo isso esta sendo acompanhado pelo IPPUL, sente a preocupação 
de que os conselheiros devem se inteirar sobre o que esta acontecendo na tramitação do PL 207/2018. 
Fabio acha que o IPPUL pode atualizar o Conselho sobre estas alterações e que na próxima reunião 
possamos nos posicionar. Ana Bárbara, diz que leu o parecer da Comissão de Justiça, acha que algumas 
sugestões são coerentes e que precisamos prestar atenção ao desenvolvimento econômico da cidade, 
considerando a sustentabilidade e que a Industrialização não foi bem prevista no Plano Diretor, 
também não consta a expansão através do Projeto do Complexo Aeroportuário na zona leste. Diz que 
não é que não se pode alterar o PL, mas otimizar propostas que possam gerar o desenvolvimento da 
cidade. Rubens também lembra que o Plano Diretor não prevê as questões relacionadas ao Contorno 
Norte. Jair acredita no desenvolvimento mas, com cautela, uma vez que o Plano precisa atender a 
cidade e não interesses. Torquato acha importante cuidar das propostas de emendas que virão da 
Câmara Municipal. Como encaminhamento deliberou-se que o IPPUL pode atualizar o Conselho sobre 
as alterações ao PL. Item 4 pauta. Deise diz que como membro do Conselho componente do GA - 
Grupo de Acompanhamento ao processo de revisão as leis complementares ao Plano Diretor informa 
que as oficinas estão acontecendo em formato digitai, que o IPPUL esta disponibilizando material por e- 
mail, que alguns grupos estão trabalhando na análise dos documentos e precisa manifestar uma 
dificuldade multo grande com o fluxo e informações entre a população, os cidadãos e o processo. Em 
virtude das imposições para não aglomerações, reuniões para discussão dos tópicos e coleta de 
demandas e informações por parte da população que deveríam ajudar, agregar o processo de 
construção das leis complementares esta muito prejudicado. Como representante da área rural, onde 
as pessoas não têm acesso a internet e mídias digitais, ou mesmo não tem habito de utilizar estas 
ferramentas, como poderão expressar suas necessidades neste momento de pandemia. Constata e 
manifesta que a não partidpação da população, um problema grave no processo de revisão das leis 
complementares. Fabio diz que sem pandemia o problema já existe e neste momento é pior, seria adiar 
o processo de discussão, ou contornar da melhor maneira. Rubens acredita que o Conselho precisa 
defender a participação no processo democrático, enviando nosso posicionamento à Câmara. Rodrigo 
Cruciol diz que não é questão do que pode ou o que não pode naquele zoneamento, se pode ou não o 
comércio, acha que leitura que esta sendo feita pelo IPPUL é muito genérica, que cada caso deveria ser 
analisado, a exemplo da questão do Limoeiro, qual é a realidade hoje daquela r^ião, não adianta 
determinar perímetro, o que pode e o que não pode, já existem situações consolidadas lá. Como em 
locais onde já existem empreendimentos instalados no bairro, determinar que não podem mais 
funcionar. Avaliar o presente e resolver situações reais. Rubens concorda em resolver as situações 
existentes e planejar a partir de novas perspectivas e anseios. Deise acredita que os trabalhos devem-- 
continuar, com os estudos dos materiais, tentando estabelecer o fluxo de informações con^a 
comunidade, entretanto é muito deficiente, o processo perde muito, acredita que a mídia massaS 
deveria ajudar a que a população tivesse acesso as informações. Acredita que devemos aguardar a

cJe Cfua a popt-ilação ^aja OLj\/icÍa de forma real e C|ue seja respeitado esse Cfuesito Ie0al. O

cronograma que esta sendo executado pelo IPPUL não esta considerando estes limitantes. Esta 
considerando a não manifestação como anuência e de maneira alguma pode ser desta maneira, há 
limitantes reais, as pessoas não tem acesso ao processo. Deise vê com grande preocupação a condução
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do processo de revisão. Rubens sugere que na reunião ordinária seja deliberada uma manifestação 
oficiai do CMC ao IPPUL e a Câmara. Deise Sugere que tragamos para a próxima reunião propostas de 
como o processo podería continuar e ser validado pela população. Rubens verifica a deliberação da 
plenária concordando com a proposta e fechando a reunião. Considerações. Luciana pede a palavra 
para colocar a questão da distribuição de relatoria para conselheiros servidores do Executivo, pedindo 
que sejam retirados da lista de distribuição, por alguns já emitirem parecer de EIVs, por exemplo, nos 
órgãos em que trabalham. Deise explica que a distribuição é aleatória respeitando a Resolução CMC 
001/2020, onde são designados um representante do Executivo, um das entidades e um da sociedade 
civil, como se dá na composição do Conselho, acha que o processo deve manter o disposto na 
resolução e o relator que não se considerar apto, pode declinar justificando sua renuncia. Luciana 
insiste que o CMC deveria retirar os servidores da relatoria e Deise insiste que quem deve se retirar é o 
servidor que não se considerar em condições de emitir o parecer. Sugestão para pautar o assunto 
novamente na próxima reunião. Auber pede a palavra para solicitar que pautas propostas por ele 
tenham deliberação nesta reunião: PENDÊNCIAS Para registro: 1-Lista atualizada de Doações de 
Terrenos; 2- Arco Norte (Trajeto final); 3- REURB-S, quais comunidades atendidas, ante projeto de 
equipamentos públicos e fonte de recursos orçamentários para envio ao PPA e LDO, agradece. A 
Secretaria explica que os respectivos assuntos constavam na pauta, entretanto por se tratar de reunião 
extraordinária a Presidente achou por bem transferi-los para a próxima reunião ordinária. Terminando 
os trabalhos da 4^ Reunião do Conselho Municipal da Cidade em 2020, foi finalizada às 20:50 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, em conjunto com a Presidente, 
firmo esta ata.
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