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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI N°

SÚMULA: Introduz alterações nos artigos 60 a 68 da Lei n° 10.637, de 24 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes do Plano Diretor
Participativo do Município de Londrina — PDPML.

A CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREFEITO DO

MUNICÍPIO, SANCIONO A
SEGUINTE

LEI:

Art. 10 A Seção II do Capitulo III da Lei Municipal n° 10.637, de 24

de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Seção II
Do Conselho da Cidade de Londrina — Con Cidade LONDRINA

Art. 60. 0 Conselho da Cidade de Londrina — Con Cidade
LONDRINA, órgão colegiado de natureza consultiva, apoiado

administrativamente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina - IPPUL, e, tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a
formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei
n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade.

§ 10. 0 ConCidade LONDRINA é responsável por formular, estudar
e propor as diretrizes gerais para a formulação e implementação da Política
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, com participação social e
integração de políticas de gestão do solo urbano, de habitação, saneamento
ambiental, mobilidade e transporte urbano, em consonância com as resoluções
aprovadas pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os
Conselhos Setoriais.
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§ 20. 0 ConCidade LONDRINA terá natureza deliberativa, em seu

âmbito interno, no exercício de sua função de assessoramento da Administração

Municipal.

Art. 61. São atribuições do ConCidade LONDRINA:

I. avaliar, debater, propor e fiscalizar os projetos e programas relativos â

política de gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental,

de mobilidade e transporte urbano, e recomendar as providências

necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

II. acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de

interesse do desenvolvimento urbano, inclusive planos setoriais;

III. convocar, coordenar e organizar a Conferência Municipal das Cidades, e

suas demais etapas, possibilitando a participação de todos os segmentos

da sociedade;

IV. Aprovar o Regimento Interno sobre o processo preparatório para

realização de cada Conferência Municipal das Cidades;

V. encaminhar as deliberações da Conferência Nacional e Estadual da

Cidade, em articulação com o Conselho Nacional e Estadual das Cidades;

VI. discutir o desenvolvimento urbano e rural de forma integrada com os

Conselhos Setoriais e articular suas ações e debates com os demais

conselhos municipais pertinentes;

VII. incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de

conselhos afetos a política de desenvolvimento urbano;

VIII. propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os

recursos federais, estaduais e outros que tenham impacto sobre o

desenvolvimento urbano e rural;

IX estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de

participação e controle social, por intermédio de rede de órgãos

colegiados municipais, visando fortalecer o desenvolvimento territorial

sustentável;

X auxiliar na coordenação do processo participativo de elaboração,

implementação e execução do Plano Diretor;

XI. emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política urbana e

regulamentações, em especial, as propostas de alteração da legislação

relativa 6 gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental,
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de mobilidade e transporte urbano, antes do encaminhamento à Câmara

Municipal;

XII. acompanhar a implementação dos instrumentos de Política Urbana

previstos no Capitulo V desta Lei e na legislação municipal;

XIII. analisar e emitir parecer sobre Estudo de Impacto de Vizinhança;

XIV. dar publicidade e ampla divulgação de seus trabalhos, ações e

deliberações;

XV. emitir resoluções, nos termos do seu regimento interno, com as

deliberações, pareceres e recomendações do Conselho;

XVI. elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as alterações

propostas por seus membros;

XVII. promover, quando necessário, a realização de semindrios ou encontros

municipals e regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos

sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento urbano e rural

sustentável e da propriedade urbana, a serem firmados com organismos

nacionais e internacionais públicos e privados;

XVIII. promover, em parceria com organismos governamentais e organizações da

sociedade civil, a identcação de sistemas indicadores, no sentido de

estabelecer metas e procedimentos com base nesses indicadores, para

monitorar a aplicação das atividades relacionadas com o desenvolvimento

urbano;

XIX estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de

conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas

populações das áreas urbanas;

XX. aprovar as operações urbanas consorciadas, nos termos do §10 do Art. 149

desta Lei;

XXI. debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual,

lei de diretrizes orçamentárias e planejamento participativo de forma

integrada;

XXII. praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade.

Parágrafo único. Em consonância com as resoluções a serem

emitidas pelo Con Cidade LONDRINA, previstas no inciso XV, poderá o Instituto

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL disciplinar, no âmbito

das suas competências, as matérias relativas à aplicação do Estatuto da Cidade e

dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e rural.

12



LONDRINA

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

Art. 62. 0 ConCidade LONDRINA será composto por 34 membros

titulares e respectivos suplentes, organizados por segmentos conforme relação

abaixo:

I. gestores, administradores públicos, num total de 12 vagas. 4 vagas para o

IPPUL, e as demais distribuídas para a CMTU, SEA/14, OBRAS, COHAB,

Agricultura, Codel e demais secretarias, companhias e órgãos afins.

II. movimentos sociais e populares, com atuação na área de desenvolvimento

urbano: 8 vagas.

III. representantes de trabalhadores, por suas entidades sindicais, com

atuação na área de desenvolvimento urbano: 3 vagas.

IV. representantes de empresários, com atuação na área de desenvolvimento

urbano: 3 vagas.

V. representantes de entidades e conselhos profissionais com atuação na área

de desenvolvimento urbano: 2

VI. representantes de entidades acadêmicas e de pesquisa, com atuação na

área de desenvolvimento urbano: 5 vagas.

VII. Organizações Não Governamentais, com atuação na área de

desenvolvimento urbano: 1 vagas.

§1°. Consideram-se membros titulares e respectivos suplentes do

ConCidade LONDRINA os membros indicados pelo poder público em

conformidade com o inciso I e os eleitos em conformidade com os incisos II a VI,

durante a Conferência Municipal das Cidades.

§2°. Todas as reuniões do ConCidade LONDRINA e dos comitês

temáticos serão abertas a observadores que queiram acompanhá-las, os quais

terão direito a voz e não terão direito a voto, podendo, ainda, ser convidados a

participar das reuniões do ConCidade LONDRINA personalidades e

representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas, dos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da

pauta constar tema de suas áreas de atuação.

§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os

observadores deverão solicitar por escrito e previamente ao ConCidade

LONDRINA que designará data e horário para a participação do interessado.

§4°. Os membros referidos no inciso I serão indicados pelo

representante legal de suas respectivas entidades, mediante encaminhamento de
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oficio ao Prefeito do Município de Londrina, o qual nomeará os membros
indicados por Decreto.

§5°. Os membros do ConCidade LONDRINA terão mandato de três
anos, podendo ser reconduzidos, por apenas mais um mandato e eleitos em
Conferência Municipal da Cidade de Londrina.

§6°. Em caso de vacância dos cargos previstos nos incisos II a VI,
deverão ser convocados os candidatos mais votados na conferência em seu
respectivo segmento, com a devida nomeação por decreto do Executivo
Municipal.

§07. Os representantes dos movimentos sociais e populares serão
eleitos, de forma proporcional, de acordo com as bacias hidrográficas em que se
encontrarem inseridos, unidade de gestão ambiental da ocupação do solo
urbano prevista nesta Lei.

Art. 63. 0 ConCidade LONDRINA é composto por:

Presidente;
Plenário;

Secretaria-Executiva do ConCidade LONDRINA; e
Comitês Técnicos.

Parágrafo Único. 0 ConCidade LONDRINA será presidido pelo
presidente do IPPUL.

Art.64. São atribuições do Presidente do ConCidade LONDRINA:
I. convocar e presidir as reuniões do colegiado;
II. solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre

temas de relevante interesse público;
III. firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções;
IV. observar a ordem cronológica de protocolo de processos encaminhados â

análise do ConCidade LONDRINA, com exceção dos requerimentos de
urgência no julgamento, por decisão fundamentada do Poder Publico; e

V. voto de qualidade em casos de empate.

14



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

§1°. A mudança da ordem cronológica dos processos encaminhados

ao Conselho deverá ser homologada pela maioria dos conselheiros presentes em

Plenária.

§2°. Na hipótese de rejeição da proposta, o relator devolverá o

processo ao Presidente, que o retornará a mesma posição em que anteriormente

se encontrava na ordem cronológica..

Art. 65. 0 ConCidade LONDRINA contará com o assessoramento

dos Comitês Técnicos de:

Habitação;

Saneamento Ambiental;

Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e

Planejamento e Gestão do Solo Urbano;

§1°. Na composição dos Comitês Técnicos deverá ser observada a

proporcionalidade de representação dos diversos segmentos indicados no art. 62.

§2°. Os Comitês Técnicos serão coordenados por representantes do

Poder Público com conhecimento técnico e poderes para representar a pasta, de

acordo com a especialização da matéria.

Art. 66. As deliberações do ConCidade LONDRINA serão feitas

mediante resolução aprovada por maioria simples dos presentes, devendo ser

publicado em Jornal Oficial do Município de Londrina.

Art. 67. 0 regimento interno do ConCidade LONDRINA será

aprovado por dois terços dos membros do Conselho, devendo ser publicado em

Jornal Oficial do Municipio de Londrina e será modificado somente mediante

aprovação de dois terços dos membros do Conselho em reunido extraordinária

convocada especialmente para este fim.
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Art. 68. Caberá ao Executivo Municipal, e ao Instituto de Pesquisa
e Planejamento de Londrina - IPPUL garantir o apoio administrativo e os meios
necessários a execução dos trabalhos do ConCidade LONDRINA.

Art. 68-A. Para cumprimento de suas funções, o ConCidade
LONDRINA contará com recursos orçamentários e financeiros consignados no
orçamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL,
exclusivamente para o custeio da representação dos servidores municipals, eleitos
delegados nas Conferências de âmbito estadual e federal.

Parágrafo Único. A participação no ConCidade LONDRINA será
considerada função relevante, sendo vedada a percepção de qualquer vantagem
rem uneratória.

Art. 68-B. A Conferência Municipal das Cidades, prevista no Inciso
III do art. 43 do Estatuto da Cidade, constitui um instrumento para garantia da
gestão democrática, sobre assuntos referentes â promoção da Política Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Rural.

Art. 68-C. A Conferência Municipal das Cidades deverá ser
realizada em conformidade com o calendário, objetivos e diretrizes da
Conferência Nacional das Cidades.

Art. 68-D. Compete à Conferência Municipal das Cidades eleger as
entidades, órgãos e instituições, titulares e respectivos suplentes de acordo com o
estabelecido no artigo 62, respeitada a representação para os diversos
segmentos.

§ 1° A eleição de que trata o caput deste artigo, será realizada
durante a Conferência Municipal das Cidades, em assembléia única, convocada
pelo Presidente do ConCidade LONDRINA especialmente para essa finalidade.

§ 2° 0 ConCidade LONDRINA expedirá Resolução que disciplinará
as normas e os procedimentos relativos à eleição de seus membros."
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 2°. Na legislação municipal em vigência, onde se ler "Conselho
Municipal da Cidade" leia-se "Conselho da Cidade de Londrina — ConCidade
LONDRINA", na forma desta lei.

Art. 3°. Após a publicação desta Lei, o IPPUL convocará
Conferência Extraordinária para a eleição dos representantes do ConCidade
LONDRINA no prazo máximo de 30 dias, devendo a sua realização ocorrer em um
prazo máximo de 30 dias após a sua convocação.

§1°. Cessará a competência dos membros do CMC a partir da
nomeação e publicação dos membros eleitos do ConCidade LONDRINA, via
jornal oficial do Município, devendo os trabalhos pendentes de análise serem
remetidos ao Presidente do ConCidade Londrina.

§2°. Os trabalhos remetidos serão distribuídos aos Comitês
competentes e terão prioridade de análise.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

0 presente projeto de lei busca autorização para que o Executivo

possa alterar dispositivos da Lei 10.637/2008, de 24 de dezembro de 2008, que

institui as diretrizes do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina

— PDPML, a fim de ajustar a composição do Conselho Municipal da Cidade de

Londrina As diretrizes do Governo Federal e As deliberações da 4a Conferência

Municipal da Cidade de Londrina, 2a Conferência Municipal de Planejamento

Urbano e P Conferência Extraordinária da Cidade de Londrina e, por fim, da 6a

Conferência Municipal da Cidade.

No ano de 2008, o Conselho Municipal da Cidade de Londrina foi

criado por meio da Lei n° 10.637/2008, que institui as diretrizes do Plano Diretor

Participativo do Município de Londrina, prevendo em sua composição 34 (trinta e

quatro) membros efetivos, além dos seus respectivos suplentes, com mandato de 2

(dois) anos.

No mês de novembro de 2009, foi realizada a P Conferência

Municipal de Planejamento Urbano tendo sido, então, eleitos os representantes

comunitários deste conselho e a indicação dos demais representantes de entidades

da sociedade civil, que tiveram sua representação garantida de forma permanente

no conselho, conforme disciplina o texto legal.

Ocorre que no ano seguinte, o corpo técnico deste Instituto em

atendimento as diretrizes do Governo Estadual, decidiu pela realização da 4'

Conferência Municipal da Cidade de Londrina, objetivando a criação de um novo

conselho, que atendesse As normativas do Governo Federal, nominado-o de

CONCIDADE Londrina, através do Decreto Municipal no. 458, de 04 de Maio de

2010.

Dessa forma, foi realizada a 4a Conferencia Municipal da Cidade, no

mês de dezembro de 2009, contando, inclusive, com a participação de Valdir

Aparecido Mestriner, delegado estadual do ConCidade de Curitiba, que compôs a

mesa diretiva e acompanhou todo o desenvolvimento das atividades, conforme

sugerido pelo Conselho Estadual das Cidades.

Diante da coexistência de 2 (dois) conselhos, com atribuições

similares, que geraram desconfortos e problemas de ordem administrativa, este
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Instituto propôs a alteração dos artigos que disciplinam o Conselho Municipal da

Cidade de Londrina, no sentido de que os 2 (dois) conselhos existentes à época

fossem transformados em apenas 1, atrelando-se ao mesmo todas as atribuições

aprovadas na 4' Conferencia Municipal da Cidade de Londrina, e as atribuições

hoje previstas para o Conselho Municipal da Cidade — CMC.

Por meio do Decreto Municipal n° 481, de 23 de abril de 2012, o

Executivo institui a Comissão Organizadora da 2a Conferencia Municipal de

Planejamento Urbano e 1a
 Conferência Extraordinária da Cidade de Londrina, a

qual realizou reuniões e consultas aos Conselhos das Cidades Estadual e Nacional,

sendo apoiada e acompanhada nesse processo, pelo Senhor Gilmário Ferraz da

Silva do Conselho Estadual das Cidades.

Em 2 de junho de 2012, foi realizada a 2a Conferencia Municipal de

Planejamento Urbano e 1a
 Conferência Extraordinária da Cidade de Londrina, a

qual foi precedida de treze pré- conferências possibilitando a ampla participação

popular, e em conformidade com o seu objetivo esta conferencia aprovou: a)

alteração dos artigos 60 ao 68 da Lei Municipal 10.637/2008 ( Lei Geral do Plano

Diretor de Londrina que somente pode ser alterada mediante conferencia),

seguindo os princípios, diretrizes, orientações e recomendações dos

CONCIDADES Nacional e Estadual para a criação do CONCIDADE - Londrina;

b) eleger os membros comunitários do Conselho Municipal da Cidade- CMC; c) o

funcionamento do CMC de forma transitória compreendendo mandato a partir da

data de posse dos conselheiros 01/08/2012, até a aprovação, sanção e publicação

da lei de criação do Conselho Municipal da Cidade CONCIDADE - Londrina,

findando o mandato na realização da confêrencia municipal, que elegerá os novos

conselheiros municipais. 0 Setor de Expedição de Alvarás da Secretaria

Municipal de Fazenda poderá ainda solicitar documentos adicionais não previstos

expressamente neste Decreto, ou dispensar por despacho fundamentado, aqueles

que se mostrarem desnecessários, nos casos denominados "escritórios" ou com

efeito de "ponto de referência", devendo constar no Alvará de Licença de

Localização e Funcionamento a restrição para a exploração das atividades.

A presente propositura vem atender a uma necessidade de adequação

do Conselho Municipal da Cidade - CONCIDADE — Londrina, bem como, é de

extrema importância e relevante interesse público, eis que atende a diretriz

recomendada pelo Governo Federal através do Decreto Federal n°. 5.790, de 25 de

Maio de 2006, e suas resoluções.
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Observa-se que a as

recomendações do Governo Federal, privilegiando a representação dos diversos
segmentos (Resolução Normativa n° 02, de 08.06.06), e a coordenação dos
trabalhos por representantes do Poder Público, com autonomia e competência para
construir em conjunto com o conselho as políticas públicas da Secretária afeta A
temática do Comitê (Resolução Normativa n° 07, de 02.04.08).

É digno de registro que o encaminhamento do presente projeto de lei
atende A deliberação da 6a Conferência Municipal das Cidades realizada aos 18 de
Junho de 2016, que requereu por parte do Executivo, a adoção de todos os
procedimentos necessários A alteração dos artigos 60 a 68 do Plano Diretor do
Município de Londrina.

Não obstante, a inclusa propositura atende as diretrizes previstas na
Consulta 130/2016 do CAOP — Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Habitação e Urbanismo e Proteção ao Meio Ambiente, que subsidiou a
Recomendação Administrativa n°. 01/2017 da 20a Promotoria de Justiça da
Comarca de Londrina — Procedimento Administrativa n°. MPPR —
0078.14.002412-8.

Segundo se infere do referido documento:
"Da leitura dos dispositivos acima, infere-se que a composição atual do
Conselho Municipal de Londrina totaliza 34 membros, sendo 10
representantes do Poder Público e 24 representantes da sociedade civil.
Em termos percentuais, isto representa uma participação de 29,41% do
Poder Público e de 70,49% da sociedade civil.
Tais indices, muito embora, aparentemente, denotem uma situação em
que a presença da sociedade civil se sobrepõe àquela prevista pelo
Conselho Nacional das Cidades — qual seja de 40% representação do Poder
Público e 60% representação da sociedade civil, mascaram a assimetria
dos interesses que rem, ali, assento. Isso porque, quando se estima tais
integrantes por segmento, chega-se a um cenário inquietante
principalmente quando considerada a heterogeneidade dentro da sociedade
civil, cuja composição poderá abarcar segmentos com interesses
dispares e, muitas vezes, conflitantes ou inconciliáveis entre si. Senão
verifiquemos:

° dos movimentos sociais e populares — 0%
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dois da área empresarial 5,8%

entidades dos trabalhadores 0%

sete de instituições profissionais, acadêmicas e de pesquisa —

20,6%

.° organizações não-governamentais (ONGs) - 0%

Em contraste com a proporção determinada pelo art. 23 do Regimento

da 6° Conferência Nacional das Cidades (cuja etapa municipal foi realizada

em 2016), tem-se:

I. poder público, 42,3%;

II. movimentos populares, 26,7%;

III. trabalhadores, por suas entidades sindicais, 9,9%;

IV. empresários relacionados a produção e ao financiamento do

desenvolvimento urbano, 9,9%;

V. entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e

conselhos profissionais, 7%, e;

VI. Organizações Não Governamentais com atuação na área do

Desenvolvimento Urbano, 4,2%.

11
Aqui se vislumbram ao menos três deficiências no Conselho Municipal da

Cidade: i. Insuficiência dos segmentos contemplados; ii. distribuição de

assentos por entidade e não por segmento; e iii. confusão entre critérios

territoriais e temáticos.

Na primeira vertente, nota-se que o art. 62 do Plano Diretor não

abarca a representação dos movimentos populares e organizações não

governamentais, bem como dos sindicatos dos trabalhadores. Isso porque

as entidades da sociedade civil indicadas pertencem, todas, ou ao segmento

empresarial, ou ao segmento acadêmico, profissional e de pesquisa (incisos

a 'r), deixando a descoberto parte importante dos grupos de interesse nas

decisões sobre planos, programas e ações de política urbana.

Quanto ao segundo quesito, intolerável, como já vem se pronunciando este

Centro de Apoio em consultas semelhantes, que se faculte assento

cativo a determinadas instituições ou organizações, em detrimento das

demais que, em seu próprio campo profissional ou sociopolitico, desejassem

participar a representar os interesses de suas bases. Noutros termos, soa

arbitrário que o Município possa eleger quais as entidades mais "legitimas"

a representar determinados grupos e não que a sociedade o faça por ela

mesma. Por exemplo, por que a opção pelo Sindicato dos Engenheiros —
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SENGE e lido pelo Conselho Regional de Engenharia CREA? Ou

então, por que escolher necessariamente o Instituto dos Arquitetos do

Brasil JAB e o Sindicato dos Arquitetos SINDARQ? Esta disputa que

deve ser travada interna corporis, sob pena de se gerar injustificável

a determinas instituições sobre outras, quebrando a isonomia.

Por fim, não se pode confundir a representação territorial com a

representação temática por segmento. Nenhuma substitui a outra de

maneira que, se de fato é importante que moradores de cada região

ou distrito (lideranças comunitárias, por exemplo) possam ter voz no

colegiado em testilha, sua presença, sozinha, não supre a necessidade de

movimentos sociais e ONGs (que, por vezes, têm atuação em todo o

território e não numa parcela única da cidade) e sindicatos de

trabalhadores (e não somente do setor produtivo) terem viabilizada sua

participação, enquanto tal (e, no caso dos movimentos, sem a exigência de

formalização e personalidade jurídica, inclusive)."

Neste sentido, apresentamos proposta que garante:

1) Manutenção do número de conselheiros do atual conselho, para gestão e

organização de reuniões do órgão colegiado e, garantia de quórum mínimo para a

realização das reuniões ordinárias;

2) Paridade na distribuição das vagas, vinculando-se 40% ao poder público e

60% A sociedade civil;

3) A composição foi ajustada de forma que todos os segmentos de

representação popular, previstos no Regimento da Conferência Nacional das

Cidades, fossem atendidos, conforme ilustra a tabela abaixo;

A partir de intenso debate com a Promotoria de Justiça, com

representantes do atual Conselho Municipal da Cidade, e com representantes da

Comissão de Acompanhamento das Deliberações da 6a Conferencia Municipal,

apresentamos a nova composição do Conselho, de modo que a atender aos anseios

da comunidade londrinense e as diretrizes previstas na Consulta 130/2016 do

CAOP — Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo

e Proteção ao Meio Ambiente, que subsidiou a Recomendação Administrativa n°.

01/2017 da 20a Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina — Procedimento

Administrativa n°. MPPR — 0078.14.002412-8.
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Prefeitura do de Londrina
do 

CONCIDADES LONDRINA

SEGMENTOS Art. 23 do Regimento da 6

Conferência Nacional das Cidades

%

Sugerido

%

Calculado N° VAGAS

gestores, administradores públicos e legislativos —

estaduais e municipais

42,3 35,3 12

movimentos populares com atuação na Area de

desenvolvimento urbano

26,7 23,5 8

trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na

Area de desenvolvimento urbano

9,9 8,8 3

empresários relacionados A produção, fomento e ao

financiamento do desenvolvimento urbano

9,9 8,8 3

entidades e conselhos profissionais com atuação na Area de

desenvolvimento urbano

_i 5,9 2

entidades acadêmicas e de pesquisa com atuação na área de

desenvolvimento urbano

14,7 5

ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano 4,2 2,95 1

34

Nesse sentido, a nova composição assegura a participação de todos

os segmentos da sociedade, proporcionando maior representatividade As entidades

profissionais, acadêmicas e de pesquisa e aos conselhos profissionais, que darão

importante contribuição técnica para os debates do conselho.

0 Executivo optou pela redução da representativa do Poder Público

para dar espaço As entidades acadêmicas e de pesquisa, com atuação na area de

desenvolvimento urbano, superando os percentuais sugeridos pelo Regimento da

6a Conferência Nacional das Cidades, a fim de aperfeiçoar as relevantes

discussões que serão tratadas neste tão importante conselho.

Londrina, diferente de muitos municípios brasileiros, tornou-se um

polo universitário, com a formação de várias instituições de ensino superior nos

últimos anos, oferecendo diversos cursos afetos A área do planejamento urbano

que contribuirão de forma significativa na qualidade das deliberações do

Conselho.

1 0 Percentual definido pelo Regimento da 62 Conferência Nacional das Cidades é o de 7%, abrange as

duas categorias: entidades e conselhos profissionais e entidade acadêmicas e de pesquisa.
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Prefeitura do de Londrina
do Parana

Ademais, a proposta foi submetida ao crivo popular, sendo

devidamente referendada de realizada aos 08 de Maio

de 2017, que aprovou o presente texto base.

Senhor Presidente e ilustres as razões que nortearam a
apensa Propositura, pelo que acreditamos, tenha, a mensagem, seu pronto
acolhimento.

Londrina, 1 de junho de 2017.

Marcelo Belii4ati Martins
PREFEITO D MUNICÍPIO
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PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DE E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
CNPJ 

Oficio n 0222/2017 

Londrina, 18 de Maio de 2017.

JANDERSON MARCELO CANHADA

Municipal de 

Encaminha parecer ao minuta de projeto de lei para alterar
dispositivos da Lei 

Prezado 

Encaminhamos parecer ao minuta de projeto de lei
para alterar dispositivos da Lei de 24 de de 2008, que institui as diretrizes do
Plano Diretor Participativo do de Londrina — PDPML, a rim de ajustar a do

da Cidade de Londrina As diretrizes do Governo Federal e As deliberações da
4a Conferência Municipal da Cidade de Londrina, da 2a Conferência Municipal de Planejamento
Urbano, da la Conferência Extraordinária da Cidade de Londrina e, por fim, da 6a Conferência
Municipal da Cidade.

O Município convocou a população para participar de audiência pública, na qual
foi apresentada esta minuta de projeto de lei no dia 08/05/2017, As 19h, na Camara Municipal de
Londrina (Rua Parigot de Souza, 145).

Após a audiência, nos foi encaminhado Of. 30/2017-CMC onde o conselho se
manifesta contrário A minuta de projeto de lei, em especial no que se refere ao não atendimento da
sua composição à legislação estadual e federal, e ainda, que considera o momento inapropriado,
em razão da revisão do plano diretor, para tal alteração. Segue abaixo nosso parecer as
considerações feitas pelo conselho.

Primeiramente é importante dizer que, este Instituto coordenou o processo de
revisão do Plano Diretor de 2008, momento em que foram realizadas 144 reuniões entre oficinas,
audiências, pré-conferências e conferências como meios de discussão, participação e

Av. Presidente Castelo Branco, 570. Jardim Presidente. Londrina-PR - CEP: 86061-335
(43) 3373-0201 e-mail ippul@londrina.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

CNPJ 74.125.063/0001-00

amadurecimento ao estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento municipal pelos

10 anos. Ao fim do processo foi em Lei o Conselho Municipal da Cidade.

Naquele momento existia a 13, de 16 de Junho de 2004, do

Conselho das Cidades (Federal), a qual estabelecia como diretriz e recomendação, em especial:

VI - a realização de conferências municipais e estaduais será um referencial

importante para a discussão da política urbana a nível local e eleger os membros 

do novo Conselho de forma democrática. (grifo nosso)

VII - a composição do novo conselho poderá, a partir de uma análise dos atores

existentes em cada lugar, contemplar a representação de todos os segmentos

sociais existentes. Poderá sezuir os segmentos designados no ConCidades, eleitos

na Conferência Nacional das Cidades;

Portanto, é apropriado dizer que, naquele momento o município, "a partir de

uma análise dos atores existentes" optou por não seguir os segmentos designados no ConCidades

Nacional, já que não incluiu o segmento de Organizações Não Governamentais. Entretanto, o Art.

62 da Lei 10.637/2008, de 24 de dezembro de 2008, não atendeu à recomendação nacional que

previa a eleição dos membros junto à realização das conferências municipais, ou seja, de três em

três anos.

fato que as recomendações não são vinculativas, ou seja, de cumprimento

obrigatório pelo Município, visto que, se assim fossem, poderiam ferir a autonomia municipal.

Porém, consigerando que o conselho municipal de planejamento urbano é órgão colegiado de

natureza consultiva e integrante da estrutura do Ministério da Cidade, aquele deve observar as

diretrizes e atribuições definidas por este. Ademais, é sabido que as diferenças entre as

recomendações e a atual Lei municipal têm causado desconfortos e questionamentos por diversos

segmentos da sociedade civil, inclusive quanto à legitimidade do atual conselho.

Feitas essas considerações iniciais, reforçamos que, mesmo após a criação legal

do atual conselho, devido as inúmeras recomendações existentes advindas de forma recorrente de

diversos órgãos das esferas estadual, federal, do Ministério Público e, em especial, do

PARANACIDADE, este Instituto entende pela necessidade de revisão e a adequação dos artigos,

objetos desta minuta.

Exemplo disso, é a recomendação do MP quanto a não confundir o critério de

representação territorial com a representação temática por segmento, que é desconforme com a

Av. Presidente Castelo Branco, 570. Jardim Presidente. Londrina-PR - CEP: 86061-335

(43) 3373-0201 e-mail ippul@londrina.pr.gov.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

jur INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
CNPJ 74.125.063/0001-00

34, de 01 de Julho de 2005, do Conselho das Cidades (Federal), referente ao Sistema
de Acompanhamento e Controle Social do Plano Diretor, a qual previa, no inciso I do Art. 70 a

territorial, a saber: "o conselho da cidade ou similar, com do governo,
sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme estabelecido na resolução 13 do
Conselho das Cidades".

Neste sentido, entendemos ser fundamental a revisão dos artigos visando
pacificação da sua composição e atribuições. Realce que a troca da nomenclatura é meramente
formal, sem implicância técnica.

Quanto ao momento para tal revisão, apesar da eminente revisão do Plano
Diretor, em processo inicial, se justifica pela situação instalada de desconfortos e questionamentos
por diversos segmentos da sociedade civil que não compõem o conselho frente à Resolução n° 25,
de 18 de Março de 2005, do Conselho das Cidades (Federal), que no seu Art. 3° indica que a
coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada pelo
poder público e a sociedade civil, podendo ser assumida pelo Conselho das Cidades ou similar.

Como já dito anteriormente, o momento não apenas se justifica apenas pelo
conflito existente, que, no contexto da cidade, sempre existirá, mas também pela necessidade de
ajustes e adequações as novas recomendações recebidas repetidas vezes nos últimos anos.

Colocamo-nos à disposição para agendamento ou quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JULIANA ALVES P TOMADON JOSÉ VICENW3YVLVES DO SOCCORRO
Gerente de Pesquisa e lano Diretor Diretor de Planejamento Urbano

REINALDO GOMES RIBEIRE

Diretor Presidente

Av. Presidente Castelo Branco, 570. Jardim Presidente. Londrina-PR - CEP: 86061-335
(43) 3373-0201 e-mail ippul@londrina.pr.gov.br \



- Conselho da Cidade

de Londrina

Oficio 030/2017 - CMC

Ao Sr. Reinaldo Ribeirete

Presidente do IPPUL

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina

Londrina, 3 maio de 2017.

Referente: Oficio 170/2017 - Introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 

10.637/2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina - referentes ao Conselho da Cidade 

Comunico a Sa. que, conforme deliberado durante realizada no dia

5 de maio de 2017, este Conselho, por maioria dos Conselheiros presentes, deu

parecer  ao Anteprojeto de Lei, como segue transcrito abaixo:

"Parecer - 

Assunto: Anteprojeto de Lei - Oficio 170/2017-DL

1. 

Trata-se o presente Anteprojeto de Lei de proposta de dos artigos 60

a 68 da Lei 10.637/2008 visando modificar o Conselho Municipal da Cidade - CMC,

hoje em funcionamento.

que, como justificativa o executivo menciona que logo a

do Conselho da Cidade, da Lei 10.637/2008, o IPPUL teria

recebido Oficio do CONCIDADES Estadual informando que o conselho criado 

tinha o perfil exigido pelo das Cidades."

Por conta disso, em atendimento as diretrizes do Estadual, o IPPUL

decidiu pela da 4a da Cidade de Londrina, objetivando

a de um novo conselho, que atendesse as supostas do Governo

Federal, nominando-o de CONCIDADE Londrina, do Decreto no. 458,

de 04 de Maio de 2010.

Ainda em sua justificativa, o Executivo informa que "diante da de

2 (dois) conselhos, com similares, que geraram desconfortos e problemas de

ordem administrativa", o IPPUL a dos artigos que disciplinam o

Conselho da Cidade de Londrina, no sentido de que os 2 (dois) conselhos

existentes fossem transformados em apenas 1, atrelando-se ao mesmo todas as
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- Conselho da Cidade
de Londrina

aprovadas na 4a da Cidade de Londrina, e as
hoje previstas para o Conselho da Cidade - CMC.

Entretanto, conforme passaremos a expor, o atual Conselho Municipal da
Cidade - CMC atende a federal, estadual e, ao do ConCidades
Londrina criado pelo Decreto 458/2010, o atende a 
municipal, pois foi criado por lei conforme exigido pela Lei do

em seu art. 64.

2. DO CONSELHO

O Conselho Municipal da Cidade foi devidamente criado pela Lei 10.637, de
24 de dezembro de 2008 como superior de assessoramento e consulta da

municipal de Londrina, atendendo da Lei do
de Londrina em seu artigo 64, o qual exige que os Conselhos sejam criados

de leis especificas, conforme se verifica:

"Os conselhos municipais constituem-se em organismos representativos,
criados por lei especifica, com a finalidade de auxiliar as e o
planejamento das a serem implementadas nas de sua

O CMC sucessor do Conselho Municipal de Planejamento (CMPU),
da antiga Lei do Plano Diretor 7.482, de 20 de julho de 1998, tendo

exercido suas legalmente realizada da Lei 10.637/2008 -
atual Plano Diretor do de Londrina. Desta forma, estamos tratando de uma
estrutura municipal que exerce suas de forma legitima 18 anos na
cidade de Londrina.

2.1. do Conselho da Cidade - 

De acordo com o artigo 62 da Lei 10.637/2008, a atual deste
Conselho de 34 membros, da seguinte forma: 10 membros representantes
do Poder e 24 representantes da comunidade e sociedade civil.

Os membros da comunidade e sociedade civil assim representados:

a) representantes dos distritos e rurais, sendo : 1 e
Lerroville), 1 Warta e rural), 1 Regina, Luiz e
Guaravera)

b) um representante das pessoas com indicado pelo Conselho
dos Direitos da Pessoa com 

c) um representante da Universidade Estadual de Londrina - UEL;
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CMC - Conselho Municipal da Cidade
de Londrina

d) um representante da Universidade de Londrina - UNIFIL;
e) um representante da Universidade Norte do Parana. - UNOPAR;
f) um representante da Universidade do Parana;

g) um representante do CEAL;

h) um representante do SINDUSCON;
i) um representante do SECO VI;
j) um representante do JAB;
k) um representante do Sindicato dos Engenheiros dos Londrina;
1) um representante do Conselho de Tramito de Londrina;
rn) dois representantes da Sul;

n) dois representantes da Norte;
o) dois representantes da Leste;

p) dois representantes da Oeste; e

q) dois representantes do Centro.

existem leis federais ou estaduais especificas que determinam aos
Conselhos Municipais das cidades a quantidade de conselheiros e quais os
representantes que cada um deve ter, devendo ser observadas as particularidades de
cada 

0 que existem RECOMENDAÇÕES, RESOLUÇÕES E ORIENTACÕES
expedidas pelo Ministério das Cidades dispondo do assunto. E, conforme deliberado na
2. Conferência Nacional das Cidades, foi RECOMENDADO que os Conselhos
Municipais tenham em sua composição 40% de representantes do Poder Público e 60%
da sociedade civil.

Observa-se que o CMC mantém em sua composição a seguinte proporção:
30% Poder Público e 70% representantes da sociedade civil,  ou seja, atuante e seguindo
totalmente as diretrizes de maior participação popular, o CMC conta com 70% de
participação popular  conforme recomendação do próprio Ministério das Cidades e
também do ConCidades Parana.

Dessa forma, por se tratar de RECOMENDACÕES, não existe imposição
quanto à forma de composição dos Conselhos Municipais da Cidade.

3. DA LEGALIDADE DO ATUAL CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE
-CMC 

Conforme já exposto, a Lei n° 10.637/2008 criou o Conselho Municipal da
Cidade - CMC, conforme estabelecido em seu artigo 60, extraído abaixo:
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CMC - Conselho Municipal da Cidade
de Londrina

Art. 60. Fica criado o Conselho Municipal da Cidade, como superior
de assessoramento e consulta da municipal, com 

fiscalizadoras e deliberativas no de sua conforme

esta Lei.

0 Conselho Municipal da Cidade, de atender estritamente a 
municipal, que o art. 64 da Lei do de Londrina EXIGE que os
Conselhos Municipais sejam somente criados por lei especifica, atende e
sempre atendeu a TODAS as do Concidades Estadual e do das
Cidades, confointe exaustivamente apontado em diversas e 

Quanto forma de ingresso no Conselho Municipal da Cidade, esta se
respalda na legalidade e sempre foi feita de forma  sendo a 
da IV Municipal de Planejamento Urbano de Londrinai, respeitados os
prazos, a publicidade de seus atos, assegurada a ampla da sociedade e o
respeito ao voto individual, conforme preconiza o primeiro do art. 62 da Lei
10.637/2008 - Plano Diretor de Londrina:

Art. 62. 0 Conselho composto por 34 (trinta e quatro) membros
efetivos, dos seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois)
anos, da seguinte forma:

Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal da 

Cidade, representantes da comunidade, eleitos na 

municipal de planejamento e os do Poder 

indicados pelo Prefeito, sendo os demais membros indicados pelas suas
respectivas entidades.

3.1. Lezislacdo Federal

0 das Cidades, criado em 2003, tratou de estimular os a
criarem seus conselhos como importantes instrumentos para a da 
urbana e do controle social. Por isso em 2006, do Decreto Federal 5790/2006,
foi criado o Conselho da Cidades - ConCidades (Federal), dispondo sobre sua

e funcionamento. 0 ConCidades (Nacional), por
sua vez, e no uso de suas emitiu diversas 
RECOMENDADAS sobre os conselhos estaduais e municipais:

Decreto Federal ng 5790/2006:
Art. 32: Ao ConCidades compete:
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CMC - Conselho Municipal da Cidade
de Londrina

IV - emitir e  sobre a do

Estatuto da Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao

desenvolvimento urbano;

VI - incentivar a a e o fortalecimento

institucional de conselhos afetos de desenvolvimento

urbano nos municipais, regionais, estaduais e do Distrito

Federal;

n2 13, de 16/06/2014 das Cidades Conselho

das Cidades:

Resolve: Art. 12 - Propor as seguintes diretrizes e 
aos atores sociais e governos dos Estados, do Distrito Federal e dos

para de Conselhos Estaduais e Municipais da 

Cidade ou equivalentes: 

I - todos os atores (governamentais e governamentais) necessitam se

empenhar na de uma cultura e participativa,

visando os objetivos acima mencionados. Um conselho tem a
principal de avaliar, propor, debater e aprovar a de

desenvolvimento urbano em conjunto governo e sociedade civil - em

cada esfera da 

II - faz-se um levantamento de todos os conselhos 

existentes, para avaliar o funcionamento, a representatividade, a

entre as e, principalmente, nas de

planejamento territorial urbano, saneamento ambiental,

transporte e mobilidade urbana.

VII - a do novo conselho a partir de uma 

dos atores existentes em cada lugar, contemplar a de 

todos os segmentos sociais existentes. seguir os segmentos 

designados no ConCidades, eleitos na Nacional das 
Cidades:

ng 25, de 18 de marco de 2005 das Cidades 
Conselhos das Cidades: 

Art. 32 - 0 processo de e do Plano
diretor deve ser participativo, nos termos do art. 40, 42 e do art. 43 do
Estatuto da Cidade.

2 A do processo participativo de do Plano
Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva de
poder e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde
a a dos mecanismos para a tomada de 

Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que 
atenda os requisitos da N2 13 do CONCIDADES, a 
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CMC - Conselho Municipal da Cidade

de Londrina

de que trata o 2, ser assumida por esse

colegiado; 

n2 34, de de julho de 2005 das Cidades 

Conselho das Cidades: 

Art. 7o - O Plano Diretor definir os instrumentos de 

do Sistema de Acompanhamento e Controle Social, sua

finalidade, requisitos e procedimentos adotados para tais

como:

I - o conselho da cidade ou similar, com do 

governo, sociedade civil e das diversas do 

conforme estabelecido na 13 do Conselho das Cidades; 

II - municipais;

Ill - das diversas do conforme

estabelecidos na n9 25 do Conselho das Cidades;

IV- consultas 

V - iniciativa popular;

VI - plebiscito;

VII - referendo.

Diante das acima apontadas, resta evidente que o CMC atende as

diretrizes federais que norteiam a e dos conselhos

municipais das cidades. Mais uma prova disso que, de acordo com o site do IBGE, o

Conselho que consta como Oficial desde 2012 e que vigente em Londrina o

Conselho Municipal da Cidade - CMC (Lei 10637/2008).
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O argumento usado pelo Poder municipal para modificar o Conselho

Municipal da Cidade, que atualmente se encontra em atividade e cumprindo com suas

quanto de que o "ConCidades Estadual que o Conselho

criado em 2008 tinha o perfil exigido pelo das Cidades".

Entretanto, passamos a contestar esta 

A Lei Estadual 15.229/2006, em seu art. informa:

"Os do Estado do criar e instalar os

Conselhos Municipais das Cidades, ou similares, em conformidade

com o Conselho Estadual das Cidades CONCIDADES para
integrar o processo permanente de planejamento e decorrente da

dos Pianos Diretores Municipais, 90 (noventa) dias

a da lei do respectivo Plano Diretor Municipal.

O ConCidades conforme Decreto Estadual 1483/2007 e 

Nomiativa 006 de 31 de de 2014, enumera suas e destacamos 

delas:

a) Promover a  entre os governos do Estado, dos

da Conselho Nacional das Cidades, Conselhos
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CMC - Conselho Municipal da Cidade

de Londrina

Regionais das Cidades, Conselhos Municipais das Cidades, e 

similares, e a sociedade civil na e da PDE e seus

planos, programas, proietos e 

b) Incentivar a a e o fortalecimento

institucional de conselhos  afetos de desenvolvimento urbano

e regional nos municipais e regionais;

c) Criar formas de entre os conselhos das cidades

nos nacional, estadual, municipal e do Distrito Federal, 

estimulando a troca de 

disso, consta no site do Concidades a 

Recomendada 001, de novembro de 2008, que informa:

Recomendada 001 ConCidades Parana 

O de Estado do Desenvolvimento Urbano e Presidente do

CONCIDADES no uso das que lhe confere a Lei 8485

de 03 de junho de 1987, o art. 12, do Decreto n2 1483, de 26 de setembro
de 2007 e o art. 19 do Regimento Interno, resolve:

1- Considerando os encaminhamentos feitos pela do

ConCidades que determinou a necessidade de se emitir

uma Recomendada que oriente os do 

das legais, dos procedimentos atuais e dos

encaminhamentos adequados quanto a de seus

Conselhos Municipais das Cidades; 

2- Considerando que para a da Recomendada

fossem apreciadas as levantadas pelos Conselheiros Estaduais e

do ConCidades Nacional;
3- Considerando que as levantadas para de conselhos

municipais foram transformadas em linguagem explicativa e orientativa;

4- Apresentar a seguir o formato que deve ser encaminhado aos 

quando da de seus Conselhos Municipais das 

Cidades, que para a campanha de incentivo a 

dos referidos conselhos; 

dos Conselhos 

existem minutas de projetos de lei para a de
Conselhos Municipais da Cidade, porque partimos do

pressuposto de que estabelecer uma forma ou 

modelo no qual todos possam se encaixar, pois cada 

tem suas especificidades. Com estrutura de 

a 22 Nacional das Cidades deliberou que os conselhos 
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estaduais e municipais das cidades devem garantir a

proporcionalidade de dos membros da sociedade civil e 

do Poder entretanto, tal se trata de uma

 Os segmentos devem seguir, se os mesmos

componentes do Conselho em estadual e nacional (quais sejam:

poder entidades de movimentos populares, empresariais, de

trabalhadores, entidades profissionais, e de pesquisa e

-governamentais), sendo que a das entidades

integrantes de cada segmento de acordo com aquelas existentes

no municÍpio.

Ora, se o CMC cumpre com a municipal, em conformidade com

as do das Cidades e com a Recomendada 

001 do ConCidades Estadual, existe, de forma qualquer justificativa para

que os artigos 60 a 68 da Lei 10637/2008 sejam alterados.

do mais, clara a do ConCidades Estadual ao alegar que

o CMC "nil() tinha o perfil exigido pelo das Cidades" sendo que em sua 

Recomendada 001, expedida em novembro de 2008, o orgdo estadual

confirma que existem minutas de projetos de lei para a de Conselhos

Municipais da Cidade, porque partimos do pressuposto de que 

estabelecer uma forma ou modelo no qual todos possam se encaixar, pois cada

tem suas especificidades"!!! 

Por fim, conforme pode ser observado na planilha de matriz de conselhos

municipais apresentada abaixo, do site do ConCidades do Estado do

o Conselho Municipal da Cidade - CMC o que se encontra cadastrado no

ConCidades Paranõ.
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Desta forma, evidente que o Conselho Municipal da Cidade - CMC,
devidamente criado e atende todas as diretrizes estabelecidas para o seu
funcionamento.
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4. DA POPULAR.

Quanto popular, se faz elucidar que o presente

Conselho conta com os mais diversos segmentos da sociedade e corresponde aos anseios

de representatividade da Londrinense, abrangendo assim, os mais

interesses coletivos.

Citando alguns exemplos, o CMC conta com representantes das

seis de Londrina: centro, norte, sul, leste, oeste e zona rural; 

representando o sindicato de trabalhadores no de desenvolvimento urbano; UEL,

Unifil e Unopar, representando as universidades; JAB - institutos dos Arquitetos do

Brasil e CEAL - Clube de Engenharia de Arquitetura de Londrina, representando

entidades profissionais ligadas ao desenvolvimento urbano; etc.

Sob o mesmo ponto de vista, outros Conselhos Municipals se pautam na
mesma base de popular que o CMC. O CMC de Ponta estabelecido
pela Lei 12.223/2015, de 18 (dezoito) membros efetivos com

similar ao de Londrina, cuja de membros do Poder

e 66.6% de representantes da sociedade civil.

Art. 12 Fica o Conselho Municipal da Cidade CMC, como 

colegiado de consultivo em de natureza e de

acompanhamento e da de desenvolvimento urbano e

territorial do vinculado ao Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Ponta Grossa IPLAN, em com os

artigos 182 e 183 da Federal e Lei Federal 10.257, de 10 de
julho de 2001 Estatuto da Cidade.

Art. 32 0 Conselho Municipal da Cidade sera composto por 18 (dezoito)
membros efetivos e respectivos suplentes, sendo:

I 6 (seis) representantes do Poder Executivo:

a) Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta IPLAN;
b) Procuradoria do 

c) Secretaria Municipal de Planejamento;

d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

e) Companhia de de Ponta Grossa PROLAR;

f) Autarquia Municipal de e Transporte;

II 6 (seis) representantes de entidades profissionais, empresariais e

na Area de desenvolvimento urbano:

a) Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PR;

b) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-PR;

c) de Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa AEAPG;

d) Comercial e Industrial de Ponta Grossa ACIPG;

e) Ordem dos Advogados do Brasil, de Ponta Grossa OAB PG;
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f) Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Ill 6 (seis) representantes de movimentos populares, -

governamentais e outras entidades da sociedade civil organizada:

a) das de Moradores de Ponta Grossa UAMPG;

b) por Moradia Popular de Ponta Grossa e 

c) dos Deficientes de Ponta Grossa ADFPG;

d) Social de Ponta Grossa;

e) Sindicato da da Civil no Estado do 

SINDUSCON PR;

f) Pontagrossense de e Entidades

APLICEF.

Em por exemplo, o Conselho Municipal de Planejamento e 

Territorial, criado pela Lei Complementar 632/2006 - Plano Diretor do de

foi com verossimilhantes ao CMC de Londrina e

efetiva 16 membros titulares oriundos de diversos setores da sociedade, para que possam

deliberar e emitir pareceres acerca de territoriais, urbanas e rurais.

Art. 175. Fica criado o Conselho Municipal de Planejamento e 
Territorial, consultivo e deliberativo em de de

territoriais, urbanas e rurais.

Art. 176. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Territorial 

composto por 16 (dezesseis) membros titulares e seus

suplentes, formado necessariamente por:

07 (sete) representantes da Prefeitura do de assim

- 03 representantes do de Pesquisa, Planejamento e 

Territorial;

- 04 (quatro) representantes do Poder Executivo Municipal, das 

relacionadas ao desenvolvimento urbano, ao sistema e transporte

meio ambiente e 

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;

III 08 (oito) representantes da sociedade civil, assim 

a) 02 (dois) membros de Conselhos Municipais distintos, sendo estes

representantes da Sociedade Civil no Conselho do qual fazem parte;

b) 02 (dois) representantes das Assembleias de Planejamento e 

Territorial;

c) 02 (dois) representante de entidades de Ensino Superior de afins,

contemplando entidades e privadas;

d) 02 (dois) representante das da sociedade civil, 

contempladas nas anteriores.
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Como se o CMC de Londrina completamente em com a

e todas as dos estaduais e federais, como 

da mesma representatividade que outros Conselhos Paranaenses.

Abaixo, segue tabela de alguns conselhos municipais do Estado do e

suas 

ME DO CONSELHO :

- Conselho

C1DADE
Ne DE

.
wpg.pA

PUBLICO
.

50%

94 SOCIEDADE CIVIL

50%
M nidpal de Planejamento e

Territorial

Maringa 16
(S representantes) (8 representantes)

CMOU - Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano

Apucararta to
(5 represe.ntantes)

50%

5 representantes)

CONCMBA - Conselho da
Cidade de Curitiba

Curitba 32
41%

(13 representantes)

59%

(19 representantes)

CMU - Conselho Municipal
de Urbanismo Curiae 50 

68%

(34 re.presentantes)

32%

(1.6 representantes)

CON CIDADE - Conselho
Municipal De Planejamento e 50

"-213 recresentantes) (30 representantes)

-
Conselho da Cidade de Foz

do 
Foz do 

repre-sentantes) (12 representantes)

Portanto, conforme acima exposto se sustenta qualquer justificativa no

sentido de que o CMC deixa de atender os preceitos da estadual e federal, bem
como a de que possuiria uma inadequada dos seus membros, haja
vista que foram observadas e seguidas todas as municipais, bem como as

recomendativas dos conselhos Estadual e Federal do Concidades.

5. DO CMC - Conselho Municipal da Cidade - Breve Relato dos trabalhos

Conforme mencionado, o CMC - Conselho Municipal da Cidade tem
desempenhado papel fundamental para o desenvolvimento da cidade, em especial ao
desenvolvimento urbano, sempre pautado nas suas e alinhado com os 

Desta forma, este Grupo Relator tem a de apresentar neste 
breve relato dos trabalhos realizados, comprovando que a estrutura atual tem atendido
de forma plena os objetivos e as diretrizes dos competentes durante os 
anos.

)
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Municipio de Londrina

Assim, apresenta-se levantamento do de 2012 a 2016:

Mitneros -Atividades:

Projetos de Leis Analisados 82 Projetos de lei

em importantes projetos de lei

sempre alinhado com desenvolvimento urbano e

planos do municÍpio.

Estudo de Impacto de 
analisados

161 EIVs

analisados

Alguns dos importantes EIVs analisados por

este conselho desde 2012: do

Hospital da Zona Sul e da

Maternidade do Hospital de

Londrina; do SISMEPAR,

do Londrina Norte Shopping, e
Shopping Boulevard, da Leroy

Merlin, dos Adventista e

Maxi, do Instituto Leonardo

Murialdo - EPESMEL, e reforma

de diversas igrejas e templos; e

reforma do SESC e SENAC da Norte,
do SESI Londrina, 

reforma e de supermercados

Viscardi, e Tonhiio, da

Cadeia de Londrina (CPL) e do Centro

de Social de Londrina (CIS

LONDRINA), da Empresa Ipiranga

Produtos e de 

do Brasilia, da

UNICESUMAR, reforma da UNOPAR;
do Centro Comercial Joseph

Philippe Nabahan, na Avenida Saul Elkind
Norte; da COMPAGER -

Transportes e Armazenagem Gerais

Ltda; do Parque das Allamandas -

Metropolitano, do Assai

e do Atacadiio - Varejistas e

Atacadistas; do Hotel This; e diversas

de loteamentos residenciais para a

de moradias dentro do segmento

habitacional "Minha casa Minha Vida"

Respostas a Oficios diversos 19 respostas e de processos,

e anteprojetos de lei

do Plano Diretor Foram

apresentadas 146

de

referente

e em internas,

em e na Municipal de

Londrina para sobre os Projetos de

Lei 228/2013 e 229/2014 (Uso e e

Pagina 14 de 16



CMC - Conselho Municipal da Cidade
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ao PL 228/2014 e

24 

referentes ao PL

229/2014

Sistema de Londrina) e Projetos de Lei

14/2014 e 200/2014 - Outorga Onerosa e

Projeto de Lei, 220/2014 - do

Estudo de Impacto de Vizinhaní a.
em Importantes Plano Diretor - da do Conselho

Debates Uso e 

do Solo e Sistema

da Zona

Municipal da Cidade que, ao seguir as

do das Cidades,

colaborou para o desenvolvimento de Londrina

e Regiço.
de

Londrina; Mata

dos Godoy,

das ZEIS

6. 

Este Conselho em todas as e pareceres expedidos anteriormente
sempre que sua atende todas as pertinentes, sejam

municipais, estaduais e federais e que suas sido essenciais para o

durante anos, tendo sucedido o antigo CMPU - Conselho Municipal de
Planejamento Urbano.

Este Conselho demonstrou em de forma e cabal e
conclusiva, que sua bem como mandato alinhados com
as diretrizes do das Cidades/Concidades Federal e CONCIDADES
Estadual. Por conta do exposto acima, este Relator RECONHECE  a
justificativa deste anteprojeto que altera a Lei sob 10.637 de 24 de dezembro de 2008
ao mencionar que o conselho criado (CMC) tinha o perfil exigido pelo 
das Cidades"

Assim, o entendimento deste Grupo Relator que legal para
prosseguimento deste anteprojeto de Lei, sendo que durante todos os debates a 

era de que o Conselho criado atenderia as e perfis do
das Cidades e CONCIDADES esta carregada de 
e absolutamente derrocada.

sabido por todos, que tanto o das Cidades como o CONCIDADES
legitimam a deste Conselho e reconhecem como sendo importante

ferramenta para o desenvolvimento urbano.
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7. 

Ante o exposto, este Grupo Relator se manifesta contrariamente ao presente
anteprojeto que pretende alterar os artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de dezembro de
2008 e considera ainda o momento inapropriado, visto a do processo de

do plano diretor de Londrina que se encontra em andamento.

Este Grupo entende ainda que, caso haja fundada necessidade de 
esta ser realizada em um momento mais oportuno, qual seja, em uma 

do Plano de Diretor de Londrina.

Atenciosamente,

(7)

-flodrig6.41 la
Presidente ao Conseihr; Municipal da Cidade

(43) 98815-2327

http:/ /ivpul.londrina.pr.gov.br/index.php/conferencias-da-c 

http:/ /www.concidades.pr.gov.br/arquivos/iTie/Resolucao Recomendada n 001ConselhosMunicipais.pcif
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Jornal Oficial no 3239 2 Segunda-feira, 17 de abril de 2017

Cristo Rei, Jd. da Luz, Jd. Damasco, Jd. do Leste, Jd. Dom Pedro I e II, Jd. Eldorado, Jd. Espanha, Jd. Franga, Jd. Fujiwara, Jd. Gayon, Jd. 
Jd. Graziela, Jd. Guararapes, Jd. Helena I e II, Jd. Imperial, Jd. Interlagos, Jd. Jd. Kobayashi, Jd. Laranjeiras, Jd. Lolata, Jd. Maird, Jd.
Marabd, Jd. Meton, Jd. Mirian, Jd. Monte Carlo, Jd. Monte Cristo, Jd. Monte Sinai, Jd. Monterrey, Jd. Morar Melhor, Jd. Morumbi, Jd. 
Unidas, Jd. Jd. Oriente, Jd. Ouro Preto, Jd. Panorama, Jd. Pequena Londres, Jd. Jd. Pioneiros, Jd. Portal dos Pioneiros, Jd. Pref. Milton
Meneses, Jd. Rover, Jd. San Conrado, Jd. San Fernando, Jd. San lzidro, Jd. San Jd. Jd. Santa Alice, Jd. Santa Clara, Jd.
Santa Jd. Santa Maria, Jd. Santos Dumont, Jd. Luiz, Jd. Rafael, Jd. Vicente Palotti, Jd. Taliana, Jd. Jd. Tatiani, Jd. Tomy,
Jd. Vale Verde, Jd. Veneza, Jd. Vera Cruz, Jd. Verona, Mangaba, Nalim, Novo Antares I e II, Pq. Novo Aeroporto, Pq. Vale do Cambezinho, Res.
Bernardo Trindade, Res. Catori, Res. Havana, Res. Loris Sahyun, Res. Pinhais, Res. Santos Dumont, Rosa Branca, Vale do Cedro, Vila Vila
da Fraternidade, Vila Franchelo, Vila  Vila Siam e 

EDITAL DE CONVITE

Venha Participar da do Plano Plurianual 2018 2021 e do Processo de do Plano Diretor Participativo do 
de Londrina

a as da Prefeitura para o seu Bairro nos quatro anos.

na quarta-feira, 19 de abril de 2017, a partir das 19h30m no Centro Municipal de Infantil Veronesi, Rua
Benjamin Constant, 800 - Centro.

0 Prefeito Marcelo Belinati Martins e os do presentes e contam corri a sua 

Centro: Centro Cidade Conj. Barra Vento, Conj. Margens do Fujiyama, Lopes, Eliza I, 
Jd. Alvorada, Jd. Jd. Arabela, Jd. Baldan, Jd. Boa Vista, Jd. Jd. Country Club, Jd. do Norte, Jd. do Sol, Jd. Dom Bosco, Jd.
Erotilde, Jd. Europa, Jd. Jd. I e II, Jd. I e II, Jd. Jd. Indiandpolis, Jd. Ipanema, Jd. Kase, Jd. Kawakami, Jd.
Kenedy I, Jd. Lima Azevedo, Jd. Londrilar, Jd. Londrina, Jd. Los Angeles I e II, Jd. Marizia I e II, Jd. Mazei I e II, Jd. Montreal, Jd. Nova Londres, Jd.
Palermo, Jd. Palmares, Jd. I e II, Jd. Quebec, Jd. Real, Jd. Santo Jd. Social, Jd. Vania, Jd. Yoshikawa, Lago Parque, Parque
ABC, Pq. Bela Vista, Pq. Bom Retiro, Pq. Cana, Pq. das Pq. do Lago Juliana, Pq. Rosale, Pq. San Vale Verde, Vila Adolfo, Vila
Agari, Vila Aparecida, Vila Assis, Vila Aurora, Vila Balarotti, Vila Barbeta, Vila Bilha, Vila Brasil, Vila Canziani, Vila Casoni, Vila Agari, Vila

I, Vila Ernest, Vila Filipin, Vila Francisconi, Vila Fujita, Vila Vila Garcia, Vila Goes, Vila Vila Vila Ipiranga,
Vila Vila Larsen, Vila Marizia, Vila Matarazzo, Vila Matos, Vila Matsunaga, Vila Vila Menegazzo, Vila Monteiro, Vila Nalin, Vila
N6brega, Vila Nova, Vila Paglia, Vila Vila Penteriche, Vila Vila Pimenta, Vila Primavera, Vila Rando, Vila Recreio, Vila Rica, Vila
Rodrigues, Vila Paulo, Vila Vila Surjus, Vila Viectorelli, Vila Vila Zanetti, Vila Zelina, Vila Ziober e 

EDITAL DE 

0 de Londrina, Marcelo Belinati Martins e o Diretor Presidente do IPPUL Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina, Sr.
Reinaldo convocam a para participar da onde apresentada a minuta do projeto de lei que
introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de dezembro de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo
do de Londrina PDPML, referentes ao Conselho Municipal da Cidade, a ser realizada no dia 08/05/2017, As 19h, na Municipal
de Londrina (Rua Parigot de Souza, 145).

0 texto completo do projeto de lei e o para de propostas em http://ippullondrina.pr.gov.br.

EDITAL 37/2017-SMF

DE LAVRATURA DE AUTO DE 

Considerando ter resultado a realizada por via postal registrada;

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento que foram lavrados os Autos de
abaixo discriminados, cuja via do contribuinte encontra-se nesta Secretaria.

De acordo com o Inciso III do Artigo 288 da Lei Municipal - do de Londrina, fica o mesmo NOTIFICADO a
efetuar o recolhimento da penalidade ou interpor junto Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Avenida Duque de
Caxias, 635, Jardim Mazzei II, Londrina - PR, no prazo de 30 (trinta) dias a data da deste Edital, findo o qual sujeitar-se 
executiva do conforme estabelece a TributÍ ria.

Sujeito Passivo MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

AV HIGIENOPOLIS, 971

CMC 154.973-1

CNPJ 04.810.534/0006-49

Auto de 32024

Sujeito Passivo MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS LONDRINA LTDA

AV HIGIENOPOLIS, 971

CMC 187.308-3

CNPJ 14.180.204/0001-66

Auto de 32025

Londrina, 13 de abril de 2017. Edson Antonio de Souza Municipal de Fazenda, Carlos Eduardo Diretor de 

EDITAL DDH/SMRH

DESCLASSIFICA E CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO TESTE SELETIVO DESTINADO A POR PRAZO
DETERMINADO, DE PROFESSORES NA DE 

E



PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DB PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio Circular IPPUL

Londrina, 17 de abril de 2017.

Assunto: CONVITE - 

Prezados Senhores,

Convidamos V.Sas. a participar das para dos projetos de

lei abaixo relacionados:

Local Projeto de Lei Jornal Oficial

do Centro

de Infantil

Projeto de lei que desafeta de uso especial a area

de terras com 17.982,44 m2, do Lote

42/43-A-1 da Gleba Londrina, da

02/05/2017 Veronesi sede do de Londrina, com 3217

19hs (Super Creche) benfeitorias, e autoriza o a 

Rua Benjamin corn encargos, ao Centro de Ensino Superior de

de 1204'2017

Constant, 800. Ltda. CESUMAR, destinada

de Campus de Ensino Superior.

Projeto de lei que introduz nos artigos

Sala de da 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de dezembro de

08/05/2017 Camara Municipal de 2008, que sobre as diretrizes do Plano 3239

19hs Londrina Rua Diretor Participativo do de Londrina de 17/04:2017

Pariaot de Souza, 145 PDPML, referentes ao Conselho Municipal da

Cidade.

Os textos completos dos projetos de lei e o para de propostas

estdo em -oul.londrina.pr.g.ov.br.

Atenciosamente.

RELNALDO GOMES RIBEERE

Diretor Presidente

Pre,,sAcenie Casteio
nnelrin:•-• ,-An•zz. -

-. .:ence CEP S6031-335 Fone, ,,43)3372-8406
nr hr



PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

PARA DE 08/05/2017

Projeto de lei que introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de

dezembro de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina referentes ao Conselho Municipal da Cidade.

Artigo a ser alterado:

Natureza da 

( ) Supressiva do texto proposto

( ) Modificativa do texto proposto

( ) Aditiva ao texto proposto

Texto da nova 

Justificativa:

do proponente:

Nome: 

Telefone/e-mail: 

Entidade:

Av, Presidente Castelo Branco, 570 Jardim Presidente CEP 86061-335 Fone (43)3372-8400
Londrina e-mail: 
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,t PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

PARA DE 08/05/2017

Projeto de lei que introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de

dezembro de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina referentes ao Conselho Municipal da Cidade.

Artto4339er-41446rachu

Natureza da 

( ) Supressiva do texto proposto

( ) Modificativa do texto proposto

( ) Aditiva ao texto proposto

Texto da nova 

Justificativa:

doproponente:

Nome:

--Telefone/e-mail: all

Entidade:

wiLuicL, al-toccA)
0-,442,gq!
  aux

do,[11 C

rYLL. 

oleo caut

Av. Presidente C. Branco, 570 jardim Presidente CEP 86061-335 Fone (43)3372-8400
Londrina Parana a-maii: iccul,tiondrina.or.00v.br



PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

PARA DE 08/05/2017

Projeto de lei que introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de

dezembro de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina PDPML, referentes ao Conselho Municipal da Cidade.

Artigo a ser alterado:

Natureza da 

( ) Supressiva - do texto proposto

( ) Modificativa - do texto proposto

( ) Aditiva - ao texto proposto

Texto da nova 

-Aol)N4-af/do 

2f4-- 

Justificativa:

do proponente:

Nome:  ("Li  (9t/C/ 14 - 
..5::: 

Telefonele-mail: 

A-c, r )- cz a /I 
r 6-

Entidade:

C.asteio . : FOr.e. (43 ,3372-8-vic:
1".r



Nome:

PREFEITURA DO DE LONDRINA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

PARA DE 

Projeto de lei que introduz nos artigos 60 a 68 da Lei 10.637, de 24 de

dezembro de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina - PDPML, referentes ao Conselho Municipal da Cidade.

ipo De- --(P A mr-i4 (Ac Caq 
De u9 1/t/cf/4 

Natureza da 

( ) Supressiva - do texto proposto

( ) Modificativa - do texto proposto

( ) Aditiva - ao texto proposto

Texto da nova 

Justificativa:

do proponente:

FRANcecs s cvdt. .4(444 -ezq6
Telefonele-mail:  -4-Cwk cif OVS-7/6 

Entidade:  rdffre/A4 tDf 

4)1 Cl'04.1.

- as. -,s7e C Fone 3337.



sobre o Plano Diretor de Londrina sera na segunda (8)

Escrito por Dayane Albuquerque e Renan Oliveira
Se; 05 de Maio de 2017 15;15

0 PARTILHAR a E 

substituir o atual Conselho Municipal da Cidade (('MC) pelo Conselho da Cidade de Londrina (ConCidade Londrina)

Na segunda-feira (8), as 19 horas, a Prefeitura de Londrina realizar
para apresentar a minuta do projeto de lei que introduz

na Lei de 2008, que sobre as diretrizes do Plano
Diretor Particip ativo do de Londrina (PDPML). Sera na Camara
Municipal de Londrina, localizada na Rua Parig,ot de Souza, 145.

O objetivo debater dos artigos 60 a 68 da Lei Geral do Plano
Diretor, a fim de instituir um novo conselho, denominado Conselho da Cidade
de Londrina (ConCidade Londrina), que viria a substituir o atual Conselho
Municipal da Cidade (CM C).

A na lei se refere e do conselho, atendendo
a e do das Cidades, pelo Conselho
Nacional das Cidades, e do do Estado do Parana (MPPR),
pela Administrativa akin de atender as 
feitas em municip ais nos anos.

0 assessor de Projetos Estrat4cos da Prefeitura de Londrina, Luiz Figueira de Mello, exiD licou que a fazer com que o novo Conselho
esteja composto adequadamente e possa ser um instrumento efetivo da para que a urbana de Londrina se desenvolva com
mais qualidade. Segundo ele, o ConCidade tell popular e social orantida, com de yaps para os
segmentos conforme as e do governo federal e estadual.

O projeto de lei tem a de solucionar um impasse que existe atualmente, devido de dois conselhos municipais com
similares em Londrina. Atualmente o conselho oficialmente o Conselho Municipal da Cidade (CM C), criado peto

Executivo; em 2008, por meio da Lei 10.637, a Lei Geral do Plano Diretor de Londrina. 0 outro o Conselho da Cidade de Londrina
(ConCidade), que foi debatido e aprovado em municipais, tendo sido nominado pelo Decreto Municipal de 2010. No
entanto, o ConCidade nunca chegou a ser oficialmente instituido por lei municipal.

Sobre o conselho - O ConCidade Londrina, segundo o projeto de lei, um coleado de natureza consultiva e deliberativa que tern como
finalidade estudar, analisar e prop or as diretriz es para a e da Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural, seguindo as do Estatuto da Cidade, pela Lei 10.257, de 2001. Isso abrange de politicas de do solo
urbano, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em com as aprovadas pelas 
Municipal. Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos Setoriais.

0 texto completo do projeto de lei no http :/uippul.londrina.pr.gov.br (acessar a no menu
esquerda).

Foto: Arquivo



http://www.bonde.com.br/bondenewsliondrina/audiencia-publica-debate-
alteracoes-no-plano-diretor-de-londrina-442465.html
08/95/2017 08 21f

CONCIDADE

debate no Plano Diretor de Londrina

A Prefeitura de Londrina realizar hoje, 19 horas, uma 

para apresentar a minuta do projeto de lei que introduz 

na Lei 10.637, de 2008, que sobre as diretrizes do Plano Diretor

Participativo do de Londrina (PDPML). 0 encontro na 

Municipal de Londrina, localizada na Rua Parigot de Souza, 145. 0 texto
completo do projeto de lei e o para a de propostas

emhttp://ipoul.londrina.pr.gov.br (acessar a 
no menu esquerda).

O vai debater dos artigos 60 a 68 da Lei Geral do Plano

Diretor, com o objetivo de criar um novo conselho, denominado Conselho da

Cidade de Londrina (ConCidade Londrina). Caso a lei municipal seja aprovada
e sancionada, o o atual Conselho Municipal da Cidade

(CMC).

concidades.

Segundo o assessor de Projetos da Prefeitura de Londrina, Luiz

Figueira de Mello, a vai debater as na lei

referentes e do conselho, atendendo a

e do das Cidades, pelo Conselho

Nacional das Cidades, e do do Estado do (MPPR),

pela Administrativa 01/2017, de atender 

feitas em municipais nos anos.

0 assessor ainda destacou que, do projeto de lei, o objetivo fazer
com que o novo Conselho esteja composto adequadamente e possa ser um

instrumento efetivo da para que a urbana de Londrina se

desenvolva com mais qualidade. "0 ConCidade Londrina 
popular e social garantida, com de vagas para os

segmentos conforme as e do governo federal e



estadual", afirmou.

De acordo com o projeto de lei, o ConCidade Londrina urn colegiado

de natureza consultiva e deliberativa que tem como finalidade estudar, analisar

e propor as diretrizes para a e da Municipal

de Desenvolvimento Urbano e Rural, seguindo as do Estatuto da

Cidade, pela Lei 10.257, de 2001. Isso abrange de de

do solo urbano, saneamento ambiental, mobilidade e

transporte urbano, em com as aprovadas pelas

Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos
Setoriais.

0 projeto de lei tem como objetivo solucionar um que

existe atualmente, da de dois conselhos municipais com

similares em Londrina. Hoje o conselho oficialmente o

Conselho Municipal da Cidade (CMC), criado pelo Executivo, em 2008, por

meio da Lei 10.637, a Lei Geral do Plano Diretor de Londrina. 0 outro 
o Conselho da Cidade de Londrina (ConCidade), que foi debatido e aprovado

em municipais, tendo sido nominado pelo Decreto Municipal 

458, de 2010. No entanto, o ConCidade nunca chegou a ser oficialmente
por lei municipal.

Mais podem ser obtidas na do grupo Participa Londrina.
Bonde



realiza sobre Conselho da Cidade

Ter, 09 de Maio de 2017 14:16

1,0 PAR T I LHAR g so 13,,,)

Cerca de 100 pessoas parti ciparanz dos debates sobre Projeto de Lei que no Conselho Municipal da Cidade de Londrina

Na segunda-feira (8), as 19 horas, o de

Londrina realizou uma para debater as

p ara a do Conselho

Municipal da Cidade de Londrina. 0 encontro foi na

Camara Municipal de Londrina.

O objetivo da foi sugerir nos artigos

60 a 68 da Lei 10.637/2008, que institui as diretrizes do
Plano Diretor Participativo do de Londrina

(PDPML). Isso porque, ajustar a

do Conselho Municipal da Cidade de

Londrina as diretrizes do governo federal e as 

da 4' Municipal da Cidade de Londrina, 2'

Municipal de Planejamento Urbano e la

da Cidade de Londrina e, por

fim, da 6a Conferencia Municipal da Cidade.

Para tanto, a instituir um novo conselho, denominado Conselho da Cidade de Londrina (ConCidade Londrina), que a substituir o

atual Conselho Municipal da Cidade (CM C). De acordo com o Projeto de Lei, aquele sera um ordo coleado de natureza consultiva e
deliberativa, com a finalidade de estudar, analisar e prop or diretrizes para a e da Municipal de

Desenvolvimento Urbano e Rural.

Para isso, o assessor para Projetos Estrate6cos da Prefeitura, Luiz Figueira de Mello, fez uma sobre os pontos a serem

modificados juntamente com o atual presidente do Conselho Municipal da Cidade, Rodrigo As representantes da de

Acompanhamento da 6 Municipal da Cidade, Francesca Amaral e Barbara Aroxa, abordaram o tema, que havia sido

deliberado em junho de 2016, durante a Municipal.

Os participantes puderam preencher um na intemet (http:Í.ippui.londrina.pr.gov.bruindex.php/audiencias.html) com
e criticas sobre a do Projeto de Lei (PL). Ate a noite de ontem (8), foram entregues. Aqueles que desejarem ainda podem

entre6.-lo ate as 18 horas, desta (9), na sede do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL). 0 texto
completo do PL esta no http ://ippul.loncirina.pr.gov.br (acessar a no menu esquerda).

Durante a houve 19 de aditivas, supressivas ou modificativas. Segundo o assessor para projetos
a partir das obtidas com os debates da e aqueles feitos com o Parana Cidades, Conselho

Municipal da Cidade e outras entidades elaborado o Projeto de Lei e encaminhado a Camara de Vereadores.

Mello contou que foi um encontro extremamente positivo, em um ambiente harmonioso e participativo. "Percebemos que houve um
reconhecimento do do governo em resolver esse que vem de alguns anos =as e que passou por algumas para

construirmos, nesse novo momento, um conselho que seja instrumento da com plural e fortalecendo

a participagdo das de ensino e pesquisa", explicou.

Estiveram presentes na cerca de 100 pessoas entre representantes do NI ovimento Particip a Londrina, Parana Cidades,
Conselho Municipal da Cidade, Camara de Vereadores, Prefeitura de Londrina, Universidade Estadual de Londrina, Unido Municipal das

de Moradores de Londrina (UNIMOL), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), Sindicato da da

Civil no Estado do Parana (Sinduscon), Receita Federal, Sindicato das M e de Material de

Londrina (Sindmetal), Sindicato dos Engenheiros no Estado do Londrina. de Moradores do Vista Bela e do

Tucanos, entre outras entidades.

Foto: - LPPUL
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Prefeitura do de Londrina
Estado do 

Oficio 547/2017-GAB.

Londrina, 1 de junho de 2017.

A Sua Senhor

Mario Hitoshi Neto Takahashi

Presidente da Camara Municipal

Londrina PR

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Altera dispositivos da Lei 10.637,

de 24 de dezembro de 2008, que institui as diretrizes do Plano

Diretor Participativo do de Londrina - PDPML.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a essa Casa Legislativa, o

presente Projeto de Lei, que altera dispositivos da Lei 10.637, de 24 de

dezembro de 2008, que institui as diretrizes do Plano Diretor Participativo do

de Londrina PDPML, a fim de ajustar a do Conselho

Municipal das Cidades, em atendimento as das 

municipais e da Administrativa 01/2017 MPPR, 

Consulta 130/2016 do CAOP Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de e Urbanismo e ao Meio Ambiente.

Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Belin ti Martins

PREFEITO DO 

1

DI. MIN. 1154 



MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do 

epartamento Legislativo

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

PL:

FL:

Indeferido

O /06/

O do Governo Municipal, no uso da prerrogativa de que trata o

artigo 98 do Regimento Interno e que lhe foi conferida pelo Prefeito do por

meio do Of. n2 87/2017-GAB, requer a RETIRADA DE PAUTA do Protto de Lei 
-

9 PioNA  46  clgr a do Executivo Mu icipal, por

Sala das  8 ()  

Menezes Deliberador

do Governo Municipal



MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do 

Departamento Legislativo

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

PL:

FL:

Indeferido

Deferido

f3 /0 G

O do Governo Municipal, no uso da prerrogativa de que trata o

artigo 98 do Regimento Interno e que lhe foi conferida pelo Prefeito do por

meio do Of. n9- 87/2017-GAB, requer a DE da

Admissibilidade de de Projeto de Lei que ao Plano

Diretor participativo do de Londrina, de autoria do Executivo Municipal,

 ak 3 o( ao 

Sala das  13  / 06 /

Menezes Deliberador

do Governo Municipal


