
■%W Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020llf:-

CONVOCAÇÃO

Prezados Conselheiros,

A Presidente do Conselho Municipal da Cidade, Rosemari Friedmann Angeli, convoca os 
membros titulares do Conselho Municipal da Cidade - CMC, ou seus suplentes, em caso 
de indisponibilidade, para a 10^ Reunião do Conselho - Ordinária, exercício de 2019, 
a realizar-se no dia 09/07/2019, terça-feira, no auditório do IPPUL, localizado 
na Av. Presidente Castelo Branco, 570, Jardim Presidente, na Cidade de Londrina- 
PR, sendo instalada em primeira convocação às 18h30min e em segunda convocação 
às 19h00min, com previsão de término às 20h30mim, para deliberar sobre a 
pauta:
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores;
2. Informes;

a. Ofícios emitidos 
Ofícios recebidos

b. Comunicado 003/2019 - Controle de presença
Miguel e Rubens sugerem que as faltas sejam individualizadas

Rodrigo Cintra Cruciol - Na qualidade de titular e não suplente recomendo que as 
reuniões passem a ser fora do horário comercial, possibilitando assim a presença de 
todos e que a suspensão das reuniões só sejam canceladas ou adiadas com uma prazo 
mínimo de 2 semanas e com a anuência de todos os titulares. Garantindo assim a 
organizaçao e a genda de todos. Uma vez que somos munícipes representantes das 
regiões e nao temos salário e nao temos como fazer greve em nossos empregos. 
Obrigado pela compreensão.

3. PL 026/2019 REURB - S Deliberar parecer;
4. Apresentação de parecer de EIV Faculdades Londrina;
5. Relatório Final Comissão de Auditoria
6. Formar Grupo de trabalho para análise de processos de doações, venda 

e concessões de áreas de patrimônio público de 2013 até a presente 
data.

7. Pautas propostas pelo conselheiro Renato Alves
a. Observatório Paraná Urbano
b. Proposta de Termo de Cooperação Técnica lAB-CMC
c. Implantação Sistema SEI CMC

8. Outros
Regimento

Rosemari Friedmann Angeli
Presidente Conselho Municipal da Cidade
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