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A reunião extraordinária com pauta única, solicitada e aprovada pela plenária na reunião anterior, foi 
convocada pela presidente do Conselho Municipal da Cidade iniciou-se às 14:00 horas em segunda 
chamada. A presidente dá início à reunião informando sobre o recebimento de correspondência da UEL 
- Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ofertando ao 
Conselho curso de capacitação dos conselheiros a cerca do Instrumento Estudo de impacto de 
Vizinhança, para qualificar os integrantes através de oficinas com estudo de caso. O conteúdo e 
cronograma do curso serão definidos em conjunto, a estruturação do curso e os custos serão de 
responsabilidade do Projeto de Extensão. A presidente considera oportuna a oferta, considerando o 
início dos trabalhos de análise de EIVs por esta nova gestão do CMC e para que se estabeleça uma 
metodologia eficiente aos processos de análise e parecer de EIVs, para tanto informa que o Conselho 
encaminhará aos conselheiros, correspondência específica sobre a pauta, indicando possíveis 
alternativas de dias e horários. Passando para a apresentação dos pareceres, o relator Fernando 
Fayet/IAB começa com a apresentação da análise feita sobre o EIV do Centro de Diagnósticos 
Labimagem - Palhano. Durante a apresentação algumas dúvidas foram levantadas de forma geral sobre 
a metodologia de análise e viu-se a necessidade de retirada de pauta para buscar mais informações 
para melhor subsidiar o parecer. Considerando que todos os pareceristas não acessaram todos os 
anexos do processo de EIV, deve-se criar a sistemática de assim que designado o relator, que o mesmo 
aguarde o término da reunião e retire na mesma data, a íntegra do processo, para que possa em tempo 
e com todos os documentos, promover a devida análise. Conselheira Luciana sugere que também se 
faça despacho administrativo no SEI com a indicação da relatoria, bem como os documentos 
disponibilizados. Após várias considerações sobre a metodologia e a maneira como as informações e 
documentos do processo serão disponibilizados, bem como todos os fatores que envolvem o EIV, sejam 
técnicos, políticos, humanos, econômicos e outros. O Conselho não tem intenção de atrasar processos
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e a implantação de empreendimentos, entretanto não pode se deixar açodar com fatos dados, a 
exemplo de empreendimentos que depois de prontos e já atuando, buscam o EIV, o que é pratica em 
Londrina. Considerando que não houve tempo hábil para toda a análise documental e a necessidade de 
pede-se prorrogação de prazo, aprovando a plenária do Conselho reunião extraordinária no dia 
02/04/2014, para continuidade dos trabalhos. A presidente informa ao Conselho que estará em viagem 
no dia da próxima reunião, solicitando então que o vice presidente assuma os trabalhos na sua 
ausência e que o Conselheiro Gilson possa substituí-la na relatoria do parecer no processo do Auto 
Posto Lotus, submetendo à plenária, não houve manifestação contrária. Terminado os trabalhos a 4^ 
Reunião do Conselho Municipal da Cidade em 2019, foi finalizada às 16:20. Eu, Deise Maria de Oliveira 
Lima Silva, em conjunto com a Presidente, firmo esta ata.
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