ATA DA REUNIÃO REALIZADA ÀS 09:00H DO DIA 05/09/2012

Ata de Reunião Ordinária do Conselho da Cidade – CONCIDADE-SJP, realizada nas dependências da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, aos cinco dias do mês de setembro do ano de
dois mil e doze, às nove horas, com a presença dos seguintes conselheiros Lorreine Santos Vaccari –
SEMU, Jair Euclides Capristo – FIEP, Odevair da Silva Mathias – SINSEP, Cristiane Zacarias –
INSTITUTO MIGUEL E CECÍLIA, José Gonçalves Pereira – SINTRACON, Rosane A. Ross – UNAM e
Christian Bundt - SEMUC. A secretária executiva expôs a questão dos conselheiros ausentes. O
conselheiro Jair fez referência por uma maior participação do Conselho perante outros conselhos para
que efetivamente o CONCIDADE-SJP atue para o fim a que foi criado. A conselheira Lorreine explanou
sobre o funcionamento do CMPDU, sobre revisões necessárias para algumas atividades permissíveis,
que hoje são adequadas, para regulamentação na legislação competente. Mathias solicitou vistas a um
estudo realizado pela SEMU e que deveria ser apresentado ao conselho. Jair esclarece que o Ministério
Público atua como observador no CONCIDADE Estadual. Cristiane comentou que o Sindicato dos
Bancários comunica as ações ao MP. Jair sugere que a SEMED poderia apresentar os projetos do
Município sobre “educação a longo prazo”. Rosane apresenta as dificuldades dos Conselhos Tutelares
com a questão dos doentes. Reforçar a idéia de oficiar o Município para fiscalizar as lojas de revenda de
veículos, que utilizam o passeio para essa finalidade. O conselheiro José destacou a importância da
reunião do CONCIDADE ser realizada uma vez por mês. Sobre a Conferência das Cidades verificar
quando será e a sua estruturação. Na seqüência iniciou-se uma discussão sobre a atualização das
normas/posturas sobre os temas de urbanismo e trânsito, onde dominou a questão de que o CMPDU
deve ser mais firme com as exigências para a instalação das transportadoras no Município, com relação à
destruição do pavimento e das calçadas/passeios, pela movimentação de caminhões em regiões de vias
estreitas e com características residenciais. Levantou a existência de uma legislação do Município de
Paranaguá, onde diz acerca dos caminhões de grãos que não podem estacionar, no período de safra,
dentro da cidade. Verificou-se a necessidade também de criação de legislação que seja mais célere a
instalação das indústrias e prestação de serviços em áreas destinadas aos mesmos. Solicitação de
apresentação aos conselheiros da minuta do Novo Código de Posturas. Necessidade de comunicar as
entidades participantes deste conselho para que reapresentem seus novos conselheiros em substituição
aos que estão se ausentando por ocasião de candidatura política e outras substituições. Próxima reunião
extraordinária, apresentação dos conselheiros Lorreine e Eduardo sobre os projetos do PAC – COPA
2014. O conselheiro Eduardo iniciou um breve relato sobre algumas intervenções relacionadas às obras
do PAC – COPA. Ficou definida a data da próxima reunião que será dia 05 (cinco) de setembro de 2012,
nas dependências da SICTUR, às 09:00 horas. Eu, Tatiane Bowoniuk Précoma, Secretária Executiva,
lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.
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