
Ata vinte e um da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia onze de fevereiro de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões 3 

do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE de Cascavel. 4 

Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso André (APPIS); Wellington 5 

da Silva Casado (SEMED); Marilda Thomé Paviani e Adir dos Santos 6 

Tormes (SEPLAN); Marcelle Vieira Sutil de Oliveira (COHAVEL); Jane 7 

Prestes Dalagnol (SEACOM); Derli Stein (SEMEL); Carlos Eduardo 8 

Gomes Engelhardt (SESAU); Carolline Vargas (SEMA); Gelson Alves 9 

Ferreira (DISTRITOS); Paola Dotto Dall’Oglio (SANEPAR); Ronald 10 

Peixoto Drabik (ACIC); Luiz Sérgio Martins Wosiak (AMIC); Carlos 11 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Luiz Henrique Klinger (SENGE); Aparecido 12 

da Silva Fonseca (SITEP); Maria Benvinda de Almeida e Antônio Vieira 13 

Martins (SINDEPOSPETRO); Isoel hamud (Assoc. Moradores Região 14 

Norte); Jair Pereira Gomes e Marcelo Penafiel (Assoc. Moradores 15 

Centro); Israel Ferreira de Melo (AEAC); Clademir Balansin de Oliveira 16 

Santos (CREA). A presidente Marilda inicia a reunião agradecendo a 17 

presença dos conselheiros e desejando um feliz ano novo para todos, em 18 

seguida, faz a leitura da pauta da reunião com os seguintes itens: 19 

Aprovação das atas dezoito e dezenove; participação da Companhia de 20 

Engenharia de Transporte e Trânsito para esclarecimentos solicitados em 21 

reunião anterior via ofício; agendar data para visitar obras do Centro de 22 

Referencia de Assistência Social - Interlagos e obras do Plano de 23 

Desenvolvimento Integrado – Banco Interamericano de Desenvolvimento; 24 

Agendar reunião da Comissão Preparatória para a 6º Conferência 25 

Municipal das Cidades. O primeiro item da pauta referente à aprovação 26 

das atas dezoito e dezenove foi vencido, as quais foram aprovadas por 27 

unanimidade. Em seguida, o segundo item da pauta, participação da 28 

Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito para 29 

esclarecimentos solicitados em reunião anterior via ofício, foi apresentado 30 

pelo conselheiro Juliano, representante da CETTRANS. O conselho 31 

questionou o representante da CETTRANS, quanto às atividades a serem 32 

realizadas por esta companhia para o ano de dois mil e dezesseis, pois 33 

as atividades realizadas por esta companhia ao que parece estão 34 

relacionadas somente com as obras do Banco Interamericano de 35 

Desenvolvimento – Plano de Desenvolvimento Integrado. O conselho 36 

ainda questiona a situação dos binários, qual vai ser o plano de ação 37 

para o ano de dois mil e dezesseis, os radares, a segurança nos 38 

terminais de transporte urbano. O conselheiro Juliano informa que os 39 



binários se encontram em andamento e os próximos binários são os das 40 

ruas Manaus, Rio Grande do Norte, Juscelino Kubistchek e Flamboyant. 41 

Ampla discussão. O conselheiro Juliano informa que a prioridade da 42 

sinalização horizontal são áreas escolares e em cruzamentos. A 43 

segurança nos terminais de transbordo está funcionando através de 44 

câmeras de vigilância, e ainda, há previsão de instalação de mais 45 

câmeras. Devido à falta de guardas patrimoniais no município a 46 

permanência de um guarda específico para o terminal está prejudicada. A 47 

conselheira Maria Benvinda pergunta como funciona as multas no 48 

município. O conselheiro Juliano informa que cinquenta por cento do 49 

valor arrecadado com as multas ficam para o município investir em 50 

melhorias para o trânsito na cidade e os outros cinquenta por cento são 51 

destinados ao estado. Vale ressaltar que o valor arrecadado em multas, 52 

nem sempre são superados pelas despesas com os equipamentos. O 53 

conselho solicita informação ao conselheiro Juliano com relação ao 54 

conselho da CETTRANS, se existe, como se dá o funcionamento, quem 55 

pode participar, e se as reuniões são abertas a comunidade. Este informa 56 

que o conselho existe com a participação do poder público e da 57 

sociedade civil e é aberto a população para participar das reuniões. O 58 

conselho delibera que seja encaminhado um ofício a CETTRANS 59 

solicitando a presença do presidente desta companhia, Paulo Gorski, na 60 

próxima reunião ordinária do conselho, dia dois de março de dois mil e 61 

dezesseis. O terceiro item da pauta referente à visita as obras do Centro 62 

de Referência de Assistência Social e do Programa de Desenvolvimento 63 

Integrado - Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fica definido, 64 

após ampla discussão, que a secretaria do conselho vai entrar em 65 

contato com os conselheiros agendando data e horário para as visitas. 66 

Os conselheiros relembram a visita técnica realizada no empreendimento 67 

Residencial Riviera, e de como foi importante a visita para conhecimento 68 

e aprendizado. A presidente Marilda e, também, coordenadora do 69 

Programa Minha Casa, Minha Vida, para o município de Cascavel, trouxe 70 

mais informações do trabalho que será feito com as famílias que forem 71 

beneficiadas para o residencial. O quarto item da pauta referente à sexta 72 

conferência municipal das cidades, a presidente informa que ela ocorrerá 73 

no nosso município entre os dias primeiro e segundo de junho de dois mil 74 

e dezesseis, terça e quarta-feira.  Também, é necessário sairmos da 75 

reunião com uma data agendada com a Comissão Preparatória para a 76 

Sexta Conferência Municipal da Cidade. Ampla discussão. Definida a 77 

data da reunião para o dia dezessete de fevereiro de dois mil e 78 



dezesseis, às oito horas e trinta minutos, onde serão definidas as 79 

comissões de Mobilização e Articulação, Regimento Interno, 80 

Infraestrutura e Logística, Metodologia e Sistematização, Recursal e de 81 

Validação a partir da Comissão Preparatória para a sexta Conferência 82 

Municipal. O conselheiro Jair pede a palavra e informa ao conselho que 83 

tramitou na câmara de vereadores no dia anterior e foi aprovado o projeto 84 

de lei cento e quarenta e quatro de dois mil e quinze, que dispõe sobre 85 

alteração da nomenclatura do Bairro Santo Inácio para Bairro FAG. 86 

Ampla discussão. Os conselheiros ressaltam que se caso aprovado o 87 

referido projeto de lei, este gerará um verdadeiro transtorno a 88 

comunidade e todos que utilizam/circulam naquele bairro, ou seja, 89 

demandaria procedimentos burocráticos dispendiosos, como retificação 90 

no cartório de registro de imóveis, SANEPAR, COPEL, e quando Pessoa 91 

Jurídica a alteração do endereço no CNPJ, Contrato Social e Bloco de 92 

Notas, entre outras alterações, terão custos dispendiosos que deverão 93 

ser assumidos pela população instalada no bairro. E, mais, quando em 94 

desastres, o Mapeamento do Evento realizado pela Defesa Civil, é 95 

necessário que toda a documentação esteja de acordo com o registro de 96 

imóveis para obter recursos do FGTS. O conselho delibera que seja 97 

encaminha um ofício ao Prefeito Edgar Bueno, alertando que a população 98 

local não foi ouvida e sugere a realização de audiência pública com a 99 

participação da população instalada no bairro, antes da aprovação do 100 

referido projeto de lei. Nada mais havendo a presidente encerra a 101 

reunião, e eu Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e os 102 

participantes assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  103 



Ata vinte e dois da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia dois de março de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões 3 

do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE de Cascavel. 4 

Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso André (APPIS); Wellington 5 

da Silva Casado (SEMED); Rosana Teresinha Paulmichl dos Passos 6 

(SEADM); Juliano Denardin e Larissa Karla Boeing da Silva 7 

(CETTRANS); Marilda Thomé Paviani e Adir dos Santos Tormes 8 

(SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira Thomé (SEMDEC); Francieli Castelli 9 

Mocelin (SEASO); Sadi José Kisiel (SEACOM); Derli Stein (SEMEL); 10 

Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton Haveroth (CÂMARA); 11 

Ronald Peixoto Drabik (ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella 12 

(SINDUSCON); Carlos Mitsutochi Komura (SECOVI); Luiz Henrique 13 

Klinger (SENGE); Maria Benvinda de Almeida (SINDEPOSPETRO); Isoel 14 

Hamud (Assoc. Moradores Região Norte); Jair Pereira Gomes e Marcelo 15 

Penafiel (Assoc. Moradores Centro); Israel Ferreira de Melo (AEAC); 16 

Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). Justificaram ausência em 17 

reunião Hellen Harumi Suzumura (SEAJUR); Marcelle Vieira Sutil de 18 

Oliveira (COHAVEL); Carolline Vargas (SEMA); Paola Dotto Dall’Oglio 19 

(SANEPAR). Participaram da reunião Paulo Gorski (CETTRANS); 20 

Carolina M. Sonda (PARANACIDADE). A presidente Marilda inicia a 21 

reunião agradecendo a presença de todos e do presidente da Companhia 22 

de Engenharia de Transporte e Trânsito – CETTRANS, em seguida, faz a 23 

leitura da pauta da reunião. A conselheira Cleodomira solicita a inclusão 24 

de um assunto em pauta, o qual foi incluso. A presidente Marilda passa a 25 

palavra ao presidente da CETTRANS, Paulo Gorski. O presidente 26 

cumprimenta a todos e dá abertura ao conselho os questionamentos. A 27 

conselheira Clademir questiona qual é o plano de trabalho da 28 

CETTRANS para esse ano, como está o andamento das atividades para 29 

a cidade além das obras do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 30 

Plano de Desenvolvimento Integrado, e qual a posição da companhia 31 

com relação à senhora que desceu do ônibus do transporte coletivo e 32 

caiu em um bueiro, e como funcionam as multas, e o alargamento da Rua 33 

Casimiro de Abreu. O presidente Paulo Gorski esclarece que a 34 

CETTRANS é uma empresa pública e que ela sobrevive de recursos 35 

advindos de taxas, multas e etc, verbas do governo municipal, estadual 36 

ou federal não podem ser recebidas. Os recursos advindos das multas de 37 

trânsito somente poderão ser investidos em trânsito, sendo desses, o 38 

valor de cinquenta por cento é destinado ao estado e outros cinquenta 39 



por cento a Companhia de Trânsito. Mesmo com as obras do Banco 40 

Interamericano de Desenvolvimento em andamento e com a colaboração 41 

da CETTRANS, as atividades da companhia em prol do município 42 

continuam ativas. As ruas que necessitam de sinalização vertical e 43 

horizontal estão sendo sinalizadas conforme a necessidade, os binários 44 

que já haviam sido projetados anteriormente, estão em andamento 45 

conforme a ordem de trabalhos, pois para que ocorra essa mudança é 46 

dispendioso para os cofres da companhia. Com relação à senhora que 47 

caiu em bueiro no fim de semana anterior, a responsabilidade recai sobre 48 

o poder público e, também, o proprietário do imóvel, pois a calçada em 49 

frente ao imóvel é de responsabilidade do proprietário. O alargamento de 50 

vias é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 51 

Ampla discussão. O conselheiro Jair questiona a situação dos abrigos de 52 

ônibus. Paulo Gorski informa que na medida do possível estão sendo 53 

trocados, reformados e recolocados. O conselheiro Israel sugere que seja 54 

licitada uma empresa terceirizada que se responsabilize por manter os 55 

abrigos de ônibus. O presidente informa que eles fizeram uma tentativa 56 

com relação a manter uma empresa terceirizada se responsabilizando 57 

pelos abrigos, mas a licitação foi deserta. O conselheiro Drabik sugere ao 58 

presidente da CETTRANS, uma concessão de uso às empresas de 59 

Mobiliário Urbano, onde se responsabilizam por manter os abrigos de 60 

ônibus e fazem propagandas nesses locais sem ônus para o município, 61 

assim como é feito no município de Curitiba. Sugestão acatada pelo 62 

presidente da CETTRANS. Ampla discussão. O conselho delibera que os 63 

assuntos pertinentes a segurança nos terminais, sinalização vertical e 64 

horizontal seja discutido e elaborado um parecer referente pela Câmara 65 

Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade, em reunião agendada para 66 

o dia nove de março de dois mil e dezesseis. E um ofício para a 67 

Secretaria de Obras do município solicitando informações sobre o 68 

alargamento de vias. A presidente Marilda agradece a presença do 69 

presidente da CETTRANS e pelos esclarecimentos e dá seguimento a 70 

reunião com o segundo item da pauta referente às concessões de uso, 71 

solicitado pelo conselheiro Nei Haveroth. Existem hoje, na secretaria do 72 

conselho muitos processos com solicitação de área do município e não 73 

existe regulamentação que define a concessão uso real pelo nosso 74 

município. Ampla discussão. O conselho define que seja realizada uma 75 

reunião pela Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo, 76 

agendada para o dia nove de março de dois mil e dezesseis, para discutir 77 

o que pode ser feito e os encaminhamentos possíveis a partir da reunião 78 



da câmara. Em seguida, o quarto item da pauta, referente ao 79 

financiamento para compra de equipamentos rodoviários. A presidente 80 

Marilda passa à palavra a representante do Paranacidade, Carolina 81 

Sonda, a qual informa ao conselho sobre a solicitação de financiamento 82 

para compra de equipamentos rodoviários pelo município de Cascavel, e 83 

que o Paranacidade necessita de um parecer elaborado pelo Conselho 84 

Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel, para que possa ser emitir 85 

a declaração de análise do Plano Diretor que acompanha os documentos 86 

do processo de financiamento. E, de acordo com a Lei Estadual quinze 87 

mil duzentos e vinte e nove de dois mil e seis, para a liberação de 88 

financiamento aos municípios do Estado do Paraná, os mesmos devem 89 

obrigatoriamente ter o  Plano Diretor Municipal  aprovado, e apresentar o 90 

conteúdo mínimo: ATI (levantamento de dados); Definição de 91 

diretrizes; Plano de ação e investimento e o conjunto de sete leis 92 

urbanísticas aprovados (lei do plano diretor, lei do perímetro urbano, lei 93 

de uso do solo, lei de parcelamento do solo, lei do sistema viário, código 94 

de obras e código de postura). A análise do Paranacidade consiste em 95 

verificar se a ação solicitada pelo município está priorizada no Plano de 96 

ação e investimento e se o mesmo está com o prazo vigente. No caso 97 

específico do Município de Cascavel, que realizou o Plano Diretor antes 98 

da Lei Estadual, e apresenta suas ações na própria lei do Plano Diretor 99 

Municipal e pela justificativa de estar em processo de revisão do plano, o 100 

Conselho Municipal das Cidades, deliberando favoravelmente sobre a 101 

prioridade da ação solicitada e se comprometendo a elaborar o plano de 102 

ação e investimento, conforme determinação da lei estadual, na revisão 103 

do Plano Diretor, é possível dar continuidade ao processo de 104 

financiamento. A arquiteta Carolina Sonda esclarece as dúvidas dos 105 

conselheiros e se coloca a disposição para realizar uma capacitação ao 106 

conselho sobre o assunto. O conselho é favorável a continuidade no 107 

processo. O conselheiro Adir lembra que o conselho deverá ter uma 108 

comissão formada para acompanhar as ações na revisão do Plano 109 

Diretor Municipal. A presidente Marilda agradece a presença da 110 

representante do Paranacidade e dá seguimento a reunião com a leitura 111 

do parecer técnico do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. 112 

A conselheira Clademir faz a leitura do parecer informando ao 113 

CONCIDADE sobre a decisão tomada pelo conselho Gestor. A presidente 114 

Marilda, faz a leitura do ofício encaminhado pelo Conselho Municipal de 115 

Assistência Social, agradecendo os recursos advindos do Fundo 116 

Municipal de Habitação para a construção do Centro de Referência de 117 



Assistência Social no bairro Interlagos. E, solicita ao conselho dois 118 

representantes para acrescentar a comissão formada pelos membros do 119 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação para fiscalizar a 120 

construção desse centro de referência. O conselho define os conselheiros 121 

Wellington da Silva Casado e Maria Filomena Cardoso André. O conselho 122 

de Assistência, também, formou uma comissão para acompanhar, avaliar 123 

e fiscalizar a construção do Centro de Referência de Assistência Social e 124 

solicitou uma parceria entre os dois conselhos, criando uma agenda 125 

conjunta de visitas a obra. A presidente do conselho passa a palavra a 126 

conselheira Cleodomira, que estende um convite a todo o conselho, 127 

referente à inauguração da nova Paróquia no bairro Santa Cruz. O 128 

conselheiro Ronald Drabik, faz menção à entrega da Unidade Familiar da 129 

idosa Marcelina, que foi construído com recursos do Fundo Municipal de 130 

Habitação, e agradece ao empenho da nossa presidente. Nada mais 131 

havendo a presidente encerra a reunião, e eu Káthia secretária deste 132 

conselho lavro esta ata e os participantes assinam a lista de presença, 133 

parte integrante desta ata.  134 



Ata vinte e três da reunião extraordinária do Conselho Municipal 1 

da Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia dezesseis de março de 2 

dois mil e dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se no 3 

auditório da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, 4 

os conselheiros do CONCIDADE de Cascavel. Estavam presentes: 5 

Elizabeth Dalmolin (APPIS); Wellington da Silva Casado (SEMED); 6 

Rosana Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); Marilda Thomé 7 

Paviani e Adir dos Santos Tormes (SEPLAN); Carolline Vargas 8 

(SEMA); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton Haveroth 9 

(CÂMARA); Ronald Peixoto Drabik (ACIC); Carlos Mitsutochi 10 

Komura (SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti e Dari Paulo 11 

Londero (SENGE); Maria Benvinda de Almeida 12 

(SINDEPOSPETRO); Cleodomira Soares dos Santos (ADEFICA); 13 

Isoel Hamud (Assoc. Moradores Região Norte); Jair Pereira Gomes 14 

(Assoc. Moradores Centro); Anderson Lovera e Israel Ferreira de 15 

Melo (AEAC); Clademir Balansin de Oliveira Santos e Geraldo Canci 16 

(CREA). Participaram da reunião Janeceli Caetano da Silva 17 

(SEPLAN); Rodolfo Azanha Batista (AEAC). A presidente Marilda 18 

inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explica o motivo 19 

da reunião extraordinária e, em seguida, apresenta ao conselho a 20 

portaria número quatrocentos e doze de seis de agosto de dois mil 21 

quinze, que dispõe sobre critérios nacionais e adicionais municipais 22 

para priorização de candidatos a beneficiários do Programa Minha 23 

Casa, Minha Vida. Os critérios nacionais estão definidos da seguinte 24 

maneira: Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que 25 

tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do Ente 26 

Público; Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, 27 

comprovado por autodeclaração; Famílias de que façam parte 28 

pessoa(s) com deficiência, comprovado com a apresentação de 29 

laudo médico. E os critérios municipais ficam definidos como: 30 

Famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente 31 

pelo pai ou somente por um responsável legal por crianças e 32 

adolescentes), comprovado por documento de filiação e documento 33 

oficial que comprove a guarda; Famílias de que façam parte 34 

pessoa(s) idosa(s) comprovado por documento oficial que comprove 35 

a data de nascimento; Famílias com ônus excessivo de aluguel, 36 



comprovado por recibo ou contrato de aluguel e declaração de 37 

renda. A presidente fez uma explanação de como funciona os 38 

critérios que serão utilizados para seleção e o processo de sorteio 39 

dos beneficiários. Após ampla discussão os conselheiros aprovam 40 

os critérios adicionais municipais. Nada mais havendo a presidente 41 

encerra a reunião, e eu Káthia secretária deste conselho lavro esta 42 

ata e os participantes assinam a lista de presença, parte integrante 43 

desta ata.  44 



Ata vinte e quatro da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia seis de abril de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões 3 

no terceiro piso do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE de 4 

Cascavel. Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso André (APPIS); 5 

Wellington da Silva Casado (SEMED); Welton de Farias Fogaça 6 

(SEAJUR); Rosana Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); Juliano 7 

Denardin (CETTRANS); Janeceli Caetano da Silva, Adir dos Santos 8 

Tormes e Leandro Freder Gomes (SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira 9 

Thomé (SEMDEC); Marcelle Vieira Sutil de Oliveira (COHAVEL); Rosmeri 10 

Antonia Zimermann (SEASO); Jane Prestes Dalagnol e Sadi José Kisiel 11 

(SEACOM); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton Haveroth 12 

(CÂMARA); Ronald Peixoto Drabik (ACIC); Ivete Liliani Dillenburg 13 

Giovanella (SINDUSCON); Carlos Mitsutochi Komura (SECOVI); Luiz 14 

Henrique Klinger (SENGE); Maria Benvinda de Almeida 15 

(SINDEPOSPETRO); José Roberto Ossemer (ADEFICA); Vanderlei 16 

Augusto da Silva (Assoc. Moradores Região Oeste); Jair Pereira Gomes e 17 

Marcelo Penafiel (Assoc. Moradores Centro); Israel Ferreira de Melo 18 

(AEAC); Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). Participaram da 19 

reunião Anderson Lovera (AEAC); Jocinei Bezerra. Justificaram ausência 20 

em reunião Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Nelson Muller Junior 21 

(SENGE). A vice – presidente Clademir inicia a reunião fazendo a leitura 22 

do afastamento da presidente do conselho Marilda Thomé Paviani, a 23 

título de desincompatibilização, por estar concorrendo a cargo eletivo 24 

para o município de Cascavel, e de acordo com o Regimento Interno do 25 

CONCIDADE Cascavel em seu artigo dezenove, todo conselheiro, ainda 26 

que no exercício do cargo da presidência, poderá se afastar por um 27 

período de até cento e oitenta dias, desde que aprovado pelo conselho. O 28 

conselho foi unânime em aprovar o afastamento da presidente. A vice-29 

presidente Clademir assume o cargo de presidente do conselho. A 30 

presidente dá seguimento a reunião com o primeiro item da pauta, 31 

referente a aprovação das atas números vinte e um e vinte e dois, as 32 

quais foram aprovadas por unanimidade. O segundo item da pauta 33 

referente a alteração proposta pelo Projeto de Lei número dezesseis de 34 

dois mil e dezesseis, a respeito do artigo número cento e quarenta e dois, 35 

da Lei número seis mil cento e setenta e nove de dois mil e treze, Lei do 36 

Uso do Solo para o Município de Cascavel. A presidente faz a leitura do 37 

projeto de lei e sua justificativa pela Câmara Municipal de Cascavel e dos 38 

ofícios encaminhados pelo Vereador Paulo Porto e da Comissão de 39 

Justiça e Redação, solicitando um parecer do Conselho Municipal da 40 

Cidade – CONCIDADE Cascavel, quanto as alterações. A redação atual 41 

do artigo cento e quarenta e dois diz que: “Qualquer proposição de 42 

alteração ou revisão desta lei deverá ser submetida à anuência do 43 

Conselho Municipal de Planejamento e apresentação em Audiência 44 



Pública. (Leia-se: CONCIDADE Cascavel-PR, Lei nº 6.197/2013)”. O 45 

artigo com alteração da redação dada pelo projeto de lei, conforme 46 

segue: “As proposições de alteração ou revisão desta Lei deverão ser 47 

submetidas à apreciação em audiência pública - NR." "Parágrafo único. A 48 

ata com a conclusão e decisão da audiência pública deverá constar 49 

obrigatoriamente da proposição que pretende alterar ou revisar esta Lei, 50 

quando de sua tramitação pelo Poder Legislativo Municipal". A presidente 51 

Clademir passa a palavra ao conselheiro Adir para leitura do ofício 52 

resposta que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Planejamento 53 

e Urbanismo a Câmara Municipal de Cascavel. Na sequência, o 54 

conselheiro Welton pede a palavra e parabeniza a conselheira Clademir 55 

pela presidência do conselho. E, faz algumas declarações referentes ao 56 

projeto de lei feito pela Câmara Municipal, o qual informa que a lei que 57 

institui o CONCIDADE Cascavel foi a Lei Complementar número vinte e 58 

oito de dois mil e seis em seus artigos duzentos e oitenta e cinco a 59 

duzentos e noventa, com a premissa de Gestão Democrática conforme 60 

descrito em seu artigo oitavo. A lei do Plano Diretor parte dela foi 61 

regulamentada pela Lei número seis mil cento e setenta e nove de dois 62 

mil e treze, Lei do Uso do Solo, a qual em seu artigo cento e quarenta e 63 

dois que diz que qualquer alteração na Lei do Uso do Solo o Conselho 64 

Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel, deverá ser submetida a 65 

anuência do conselho e Audiência Pública, sendo assim, qualquer 66 

alteração proposta que seja de maneira diferente é inconstitucional, 67 

portanto essa proposta de alteração no artigo cento e quarenta e dois da 68 

lei seis mil cento e setenta e nove de dois mil e treze é inconstitucional, 69 

pois o objetivo é a proteção técnica, possibilitada pela gestão 70 

democrática, para evitar desmandos políticos. O conselheiro Welton se 71 

posiciona contra o projeto de lei. O conselheiro Drabik, também, 72 

parabeniza a conselheira Clademir pela presidência do conselho. E, se 73 

posiciona contra o projeto de lei, pois o CONCIDADE Cascavel é um 74 

conselho que possuí um histórico de atividades que colaboram com o 75 

crescimento ordenado da cidade, nosso conselho foi elogiado como o 76 

melhor conselho do estado do Paraná no Seminário de Mobilização para 77 

a Sexta Conferência Estadual das Cidades no Estado do Paraná, 78 

realizado na semana passada. Ampla discussão. O conselheiro Vanderlei 79 

informa que até a na próxima terça-feira os vereadores do município 80 

votarão esse projeto de lei e solicita que o conselho se posicione. A 81 

conselheira Maria Benvinda, também, se posiciona contra o projeto de lei 82 

e entrará em contato com outros sindicatos da categoria para emitir 83 

parecer contrário. O conselheiro Sadi também se posiciona contrário a 84 

esse projeto de lei e o conselho deve encaminhar um ofício se 85 

manifestando publicamente o posicionamento contrário do conselho. 86 

Ampla discussão. O conselheiro Welton sugere que seja montada uma 87 

comissão para ir a Câmara Municipal de Cascavel conversar com os 88 



vereadores que propuseram o projeto de lei. O conselho aprova a 89 

comissão e define quais os conselheiros que participarão da comissão, 90 

os quais são: Ronald Drabik, Welton de Farias Fogaça, Adir dos Santos 91 

Tormes, Jair Pereira Gomes. Fica definido o envio de um ofício a Câmara 92 

solicitando uma reunião com a Comissão de Viação e Obras. Na 93 

sequência, o conselheiro Adir vem comunicar ao conselho que na 94 

próxima sexta-feira, dia oito de abril de dois mil e dezesseis, teremos a 95 

assinatura do decreto para abertura dos trabalhos de Revisão do Plano 96 

Diretor de Cascavel, Lei Complementar número vinte e oito de dois mil e 97 

seis. E o Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel, como 98 

representante da sociedade deve acompanhar. A conselheira Janeceli 99 

apresenta o cronograma de reuniões nos bairros para Revisão do Plano 100 

Diretor. A presidente Clademir solicita ao conselho, que atualizem os 101 

dados cadastrais com a secretária, para criação do grupo conselho no 102 

whats app e ressalta que este grupo é somente para informações 103 

pertinentes ao conselho. Ainda em reunião a presidente informa que o 104 

Conselho Municipal de Assistência Social, entrou em contato para 105 

agendarmos uma visita ao Centro de Referência de Assistência Social do 106 

Interlagos, visto que foi acordada essa parceria para acompanhamento 107 

da obra. O conselho define que os conselheiros que fazem parte do 108 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação participaram dessa 109 

comissão. Nada mais havendo a presidente encerra a reunião, e eu 110 

Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e os participantes 111 

assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  112 



Ata vinte e cinco da reunião extraordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia quinze de abril de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta e quatro minutos, reuniram-se no auditório 3 

da Associação de Engenheiros e Arquitetos, os conselheiros do 4 

CONCIDADE de Cascavel. Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso 5 

André (APPIS); Wellington da Silva Casado (SEMED); Rosana Teresinha 6 

Paulmichl dos Passos (SEADM); Janeceli Caetano da Silva, Adir dos 7 

Santos Tormes e Leandro Freder Gomes (SEPLAN); Ângela Cláudia 8 

Siqueira Thomé (SEMDEC); Marcelle Vieira Sutil de Oliveira (COHAVEL); 9 

Sadi José Kisiel (SEACOM); Carlos Eduardo Gomes Engelhardt 10 

(SESAU); Carolline Vargas (SEMA);  Jefferson Maciel Valcanover 11 

(SESOP); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton Haveroth 12 

(CÂMARA); Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Ronald Peixoto Drabik 13 

(ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos 14 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti e Dari 15 

Paulo Londero (SENGE); Maria Benvinda de Almeida e Antônio Vieira 16 

Martins (SINDEPOSPETRO); Cleodomira Soares dos Santos (ADEFICA); 17 

Isoel Hamud (Assoc. Moradores Região Norte); Ademar Pedro Ferreira 18 

(Assoc. Moradores Região Sul); Vanderlei Augusto da Silva (Assoc. 19 

Moradores Região Oeste);  Jair Pereira Gomes e Marcelo Penafiel 20 

(Assoc. Moradores Centro); Israel Ferreira de Melo e Suzely Shimitk 21 

Soares (AEAC); Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). 22 

Participaram da reunião Alessandro Honorê Beraldi Lopes (SEPLAN); 23 

Carlos Alberto Constantino (SEMA); Denildo B. Ferreira (Conselho 24 

Comunitário). A presidente Clademir inicia a reunião agradecendo a 25 

presença de todos e comenta o motivo da convocação para reunião 26 

extraordinária, referente as alterações do projeto do calçadão da Avenida 27 

Brasil, obras do Plano de Desenvolvimento Integrado- PDI. A presidente 28 

passa a palavra ao secretário de Planejamento e Urbanismo Alessandro 29 

Lopes. O secretário fez um breve relato  e apresentação sobre os 30 

quesitos do projeto original, explicando tecnicamente o conteúdo do 31 

mesmo, bem como explanou sobre os trabalhos já realizados durante 32 

todo o período das obras. Abordou também as explicações das 33 

alterações nos projetos que já aconteceram desde o início até o 34 

momento. Explica que a mudança em questão é específica para a região 35 

do calçadão, promovendo alterações geométricas e melhorias, propondo 36 

a retirada do projeto do canteiro que separa o corredor de ônibus da pista 37 

de rolagem dos carros. Este canteiro havia sido criado para que fossem 38 

preservadas as árvores existentes. Considerando que não seria possível 39 

executar o projeto original sem comprometer a estabilidade e existência 40 

destas árvores, teve motivação a revisão do projeto, o que resultou em 41 

melhorias significativas, reduzindo a largura da pista do corredor de 42 

ônibus, que anteriormente possuía seis metros, passando a ter apenas 43 

três metros e sessenta centímetros. Com isso, a diferença de dois metros 44 



e quarenta centímetros será utilizada para aumentar a largura dos 45 

passeios públicos onde se concentram comércio e prestação de serviço, 46 

melhorando significativamente a mobilidade para o pedestre no acesso 47 

às edificações e também para melhorar a largura das pistas de veículos 48 

de menor porte. Além destas alterações, o secretário informa que será 49 

necessário substituir o piso em paver da faixa de estacionamento de 50 

veículos paralelas ao alinhamento predial por asfalto, para evitar 51 

problemas de drenagem e garantir a durabilidade do pavimento asfáltico, 52 

que poderia ser comprometido na junção dos dois tipos de pavimento. O 53 

novo projeto considera também otimizar a operação do transporte 54 

coletivo, permitindo soluções alternativas para ultrapassagem entre 55 

veículos (baia de embarque e desembarque), bem como ultrapassagens 56 

em caso de avarias. O secretário ressaltou novamente que a retirada 57 

deste canteiro separador com o corte das árvores se justifica pois, com o 58 

início das obras, que já foram executadas na Avenida Brasil na 59 

extremidade leste, pode ser verificado que para a execução da base para 60 

corredor de ônibus, ciclovias e passeios em blocos intertravados, as 61 

profundidades atingiriam as raízes das árvores existentes próximas, 62 

havendo a necessidade de corte destas raízes. Isso obrigou a revisão do 63 

traçado das ciclovias e pistas de caminhada, de forma a preservar ao 64 

máximo a estabilidade das árvores sem o corte de suas raízes. No projeto 65 

original, sendo executado o canteiro separador das pistas, seria 66 

necessário e inevitável o corte das raízes das árvores que 67 

permaneceriam no canteiro, comprometendo assim sua estrutura e 68 

podendo haver o risco de queda das mesmas, além de demonstrar que 69 

este canteiro projetado poderia se tornar uma área de risco para as 70 

pessoas que atravessariam a Avenida Brasil em direção ao canteiro 71 

central nos locais não definidos (esquinas com faixas de pedestres e 72 

sinalização semafórica), expondo as pessoas a risco de atropelamento 73 

em função de sua largura.  Cabe ressaltar que, as árvores que seriam 74 

retiradas no projeto original, seriam trinta e sete árvores e o plantio, de 75 

cento e trinta e três árvores. Com a alteração no projeto, a quantidade de 76 

árvores a serem retiradas aumenta para noventa e três, e o plantio para 77 

cento e cinquenta e quatro árvores ao longo do calçadão da Avenida 78 

Brasil. Em relação ao impacto financeiro, há uma estimativa prévia que 79 

aponta para uma redução de gastos com a intervenção na ordem de 80 

aproximadamente sessenta mil reais. O custo original somente das 81 

intervenções e obras que sofrerão alteração é de aproximadamente 82 

quinze milhões. O secretário salientou que, além das vantagens já 83 

elencadas, o município está disposto, além da reposição das árvores a 84 

serem suprimidas no próprio local de intervenção (Avenida Brasil), 85 

estabelecer como medida compensatória para agregar valor ambiental ao 86 

município à implantação de melhorias nos projetos para implantação dos 87 

Parques Ambientais dos bairros Morumbi, Santa Cruz, Floresta e Santa 88 



Felicidade, que além da recomposição da mata ciliar, poderão contemplar 89 

a previsão para novos espaços para a reposição vegetal em consonância 90 

com equipamentos públicos. É importante ressaltar que as mudanças no 91 

projeto foram discutidas tecnicamente por representantes de todas as 92 

secretarias envolvidas no Plano de Desenvolvimento Integrado, tendo 93 

ciência e aval do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM e 94 

também do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, medidas estas 95 

solicitadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o qual 96 

também manifestou a não objeção, solicitando, também, que o assunto 97 

deve ser remetido ao Ministério Público para conhecimento. O secretário 98 

passa a palavra ao representante da Secretaria de Meio Ambiente, 99 

Carlos Alberto Constantino, que apresenta a análise que foi realizada nas 100 

árvores para verificar a situação em que se encontram. As raízes da 101 

maioria dessas árvores, devido ao solo muito compactado, se espalharam 102 

superficialmente pelo solo, muitas quebraram calçadas. Após essa 103 

avaliação foi possível verificar que a estabilidade dessas árvores, será 104 

significativamente comprometida com a intervenção necessária, pois a 105 

largura do canteiro projetado também se demonstra ser insuficiente para 106 

garantir a permanência das mesmas. Ainda, foi possível comprovar 107 

através de levantamentos fotográficos que a grande maioria destas 108 

árvores são de espécies exóticas e que suas raízes se alastram por uma 109 

distância que varia entre três a oito metros. O conselheiro Hélcio 110 

questiona se as novas árvores que serão plantadas no calçadão terão o 111 

mesmo risco das raízes se espalharem e quebrar todas as calçadas 112 

novamente. O secretário informa que foram realizados estudos e 113 

escolhidas árvores cujas raízes são do tipo pivotantes, com irradiação 114 

profunda. A presidente coloca o assunto em pauta para aprovação, e o 115 

conselho é unânime em aprovar a proposta do novo projeto, 116 

considerando o novo traçado, com a retirada do canteiro separador e o 117 

aumento da largura do passeio junto ao alinhamento predial e pistas de 118 

veículos, inclusive manifestando-se favorável em relação a retirada das 119 

árvores que porventura possam causar interferência com as redes de 120 

infra-estrutura no calçadão. O Secretário comenta, também, da sua 121 

preocupação com os canteiros medindo dois metros e vinte centímetros 122 

por um metro, que estarão dispostos ao longo do estacionamento à 123 

direita da Avenida Brasil, onde serão plantadas árvores para 124 

sombreamento e amenização do micro clima provocadas pelo 125 

aquecimento do asfalto. A preocupação é que nestes espaços estão 126 

previstos a execução de vários dutos (rede elétrica, esgoto, água, lógica, 127 

telefonia, galerias de águas pluviais, redes de TV), as raízes destas 128 

árvores poderão no futuro comprometer estes dutos, e também que estes 129 

canteiros com árvores estariam limitando o espaço de estacionamento. O 130 

assunto foi amplamente discutido e definido que deverão ter estudos 131 

técnicos mais precisos, principalmente da existência de dutos próximos 132 



do alinhamento destes canteiros e posteriormente debater novamente 133 

junto ao CONCIDADE. Em seguida, o Secretário Alessandro informa ao 134 

conselho que ontem, dia quatorze de abril de dois mil e dezesseis, 135 

iniciaram as reuniões técnicas nos bairros com a população para revisão 136 

do Plano Diretor. E, passa a palavra ao conselheiro Adir, para demais 137 

esclarecimentos. O conselheiro esclarece que, como o Conselho 138 

Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel, é o conselho que 139 

acompanha a revisão do Plano Diretor, cabe alguns esclarecimentos, que 140 

na última reunião foram apresentadas as regiões onde aconteceriam as 141 

reuniões com a população, as datas e locais das reuniões, e que nesta 142 

reunião estavam presentes membros do Conselho Comunitário que 143 

tiveram acesso às informações, esclarece também que o Município, 144 

através da SECOM, está fazendo ampla divulgação do processo, com 145 

várias notícias sendo publicadas nos órgãos de comunicação da cidade, 146 

também foi feito convites para serem entregues aos pais, através dos 147 

alunos da rede pública, e comenta o fato ocorrido na última reunião do 148 

Conselho Comunitário, que ocorreu na noite de quinta-feira, quatorze de 149 

abril de dois mil e dezesseis, às dezenove horas. Referente à falta de 150 

divulgação dessas reuniões ressalta que foi feita tentativas de 151 

apresentação aos representantes dos bairros por intermédio do Conselho 152 

Comunitário, mas que estas reuniões não puderam acontecer antes do 153 

inicio das reuniões nos bairros, no mês passado em função do Secretário 154 

Marcon estar falando a respeito da licitação do lixo aos conselheiros e 155 

posteriormente foi solicitada uma reunião extraordinária, mas foi 156 

informado que não seria possível e a data disponível seria somente na 157 

reunião ordinária do Conselho Comunitário, que ocorreu na noite do dia 158 

quatorze de abril de dois mil e dezesseis. O conselheiro Adir informou 159 

que o cronograma para reuniões técnicas nos bairros deve acontecer 160 

antes do período eleitoral. Caso haja o cancelamento delas como foi 161 

sugerido pelo Conselho Comunitário todo o processo será comprometido, 162 

informou também que o cronograma de reuniões está sendo divulgado e 163 

inclusive o convite foi entregue aos alunos nas escolas e não seria justo 164 

com as pessoas que foram informadas cancelar neste momento as 165 

reuniões. Ainda com a palavra o conselheiro Adir informa que todos os 166 

seguimentos do município podem solicitar uma apresentação da revisão 167 

do Plano Diretor para esclarecimentos e que a equipe está à disposição 168 

para receber propostas e ir até aos bairros conversar com a população se 169 

algum presidente de bairro se sentir prejudicado e solicitar nova reunião. 170 

O conselheiro Vanderlei participou da primeira reunião que contemplou o 171 

seu bairro, no dia anterior, e elogiou a participação dos moradores e o 172 

assunto apresentado. E, solicita que as próximas reuniões que 173 

acontecerem nessa região, sejam agendadas no Centro de Referência de 174 

Assistência Social - Céu. Ampla discussão. O conselho solicita a 175 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo uma maneira de 176 



divulgação maior para as atividades da revisão do Plano Diretor. A 177 

presidente Clademir retoma a palavra e solicita ao conselho que a ata da 178 

reunião de hoje seja aprovada por e-mail, pois há brevidade da 179 

aprovação da ata é necessária para encaminhamento ao Ministério 180 

Público. O conselho foi unânime em aprovar. A presidente ainda ressalta 181 

que o grupo criado no Whats app, é somente para informações 182 

pertinentes ao conselho. Nada mais havendo a presidente encerra a 183 

reunião, e eu Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e os 184 

participantes assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  185 



Ata vinte e seis da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia quatro de maio de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reunião 3 

do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE Cascavel. Estavam 4 

presentes: Elizabeth Dalmolin (APPIS); Rosana Teresinha Paulmichl dos 5 

Passos (SEADM); Janeceli Caetano da Silva, Adir dos Santos Tormes 6 

(SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira Thomé (SEMDEC); Sadi José Kisiel 7 

(SEACOM); Nei Hamilton Haveroth (CÂMARA); Ronald Peixoto Drabik 8 

(ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos 9 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti 10 

(SENGE); Aparecido da Silva Fonseca (SITEP); Cleodomira Soares dos 11 

Santos (ADEFICA); Isoel Hamud (Assoc. Moradores Região Norte); 12 

Vanderlei Augusto da Silva e Neide Aparecida Oviedo Wilhem (Assoc. 13 

Moradores Região Oeste); Jair Pereira Gomes e Marcelo Penafiel (Assoc. 14 

Moradores Centro); Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). 15 

Justificaram a ausência: Wellington da Silva Casado (SEMED); Paola 16 

Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Rosmeri Antonia Zimermann (SEASO); 17 

Derli Stein (SEMEL). Participaram da reunião Jaci José Piam e Valdir 18 

Favarin (Instituto Jaci Pian); Ademar Pedro Ferreira (Assoc. de 19 

Moradores Jd. União). A presidente interina Clademir inicia a reunião 20 

cumprimentando a todos e faz a leitura da pauta da reunião. O primeiro 21 

item discutido foi referente ao ofício número nove de dois mil e dezesseis, 22 

encaminhado pela Câmara Municipal de Cascavel, solicitando análise do 23 

CONCIDADE Cascavel para Projeto de Lei Ordinária número vinte e um, 24 

que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros 25 

públicos no Município de Cascavel, visto que o município está 26 

reformulando os espaços públicos centrais, principais locais das 27 

manifestações artísticas. Ofício encaminhado para Câmara Técnica de 28 

Planejamento e Gestão do Solo. A presidente informa que, referente ao 29 

projeto de lei número dezesseis de dois mil e dezesseis, discutido em 30 

reunião ordinária do mês de abril, este foi retirado e as ações a serem 31 

tomadas foram encerradas. A presidente Clademir solicita que conste em 32 

ata que, a mesma, convidou a conselheira Marilda para participar da 33 

reunião do conselho, pois está se encontra afastada para concorrer a 34 

cargo eletivo em nosso município. Na sequência, o segundo item da 35 

pauta, referente a sexta Conferência Nacional das Cidades – Etapa 36 

Municipal, foi realizada a leitura do Regimento Interno da conferência 37 

para apreciação e conhecimento pelo conselho, o qual foi aprovado por 38 

unanimidade. O Conselheiro Jair pergunta como vai funcionar a questão 39 

da viagem para conferência estadual. O conselheiro Drabik informa que 40 

cada entidade deve custear a viagem do seu representante a não ser os 41 

Movimentos Populares e Sociais que o Estado custeia. Ampla discussão. 42 

Em seguida, foi apresentado ao conselho o parecer técnico do Conselho 43 

Gestor do Fundo Municipal de Habitação, referente aos recursos a serem 44 



utilizados para a sexta Conferência Nacional das Cidades – Etapa 45 

Municipal. Em continuidade foi apresentado ao conselho o parecer da 46 

Câmara Técnica de Gestão e Uso do Solo para apreciação, quanto à 47 

solicitação de renovação e aquisição de áreas públicas através de 48 

Concessão do Direito Real de Uso. Ampla discussão. O conselho sugere 49 

que o valor a ser cobrado seja definido pela Unidade Fiscal Municipal – 50 

UFM, de acordo com a metragem do imóvel cedido. As áreas com até mil 51 

duzentos e cinquenta metros quadrados o valor a ser cobrado será de 52 

dez Unidades Fiscais Municipal; as áreas de mil duzentos e cinquenta e 53 

um metros até dois mil e quinhentos metros quadrados o valor a ser 54 

cobrado será de quinze Unidade Fiscal Municipal; as áreas de dois mil e 55 

quinhentos e um metros até cinco mil metros quadrados o valor a ser 56 

cobrado será de quinze Unidade Fiscal Municipal; as áreas de cinco mil e 57 

um até dez mil metros quadrados o valor a ser cobrado será de cinquenta 58 

Unidade Fiscal Municipal; e área superior a dez mil metros quadrados o 59 

valor a ser cobrado é de setenta e cinco Unidade Fiscal Municipal. E as 60 

áreas com solicitação em áreas de Utilidade Pública ficam sujeitas a um 61 

processo de desafetação para concessão de outorga e onerosa. Ampla 62 

discussão e o parecer foi aprovado. Na sequência, os representantes do 63 

Instituto Jaci Pian, fazem uma apresentação dos trabalhos que realizam 64 

no museu do automobilismo e quais são as intenções quanto à 65 

solicitação da concessão de uso para os antigos Box do autódromo de 66 

Cascavel. O conselho fez algumas sugestões e é favorável a formação do 67 

museu, pois é de grande valia para o nosso município que é marcado 68 

pelo automobilismo. A presidente informa que as inscrições para a Sexta 69 

Conferência Nacional das Cidades – Etapa Municipal serão abertas nos 70 

próximos dias. A conselheira Janeceli, também coordenadora do setor de 71 

Planos e programas, responsável pela revisão do Plano Diretor, informa 72 

que as reuniões nos bairros foram encerradas e nos distritos ainda estão 73 

sendo realizadas. Nada mais havendo a presidente encerra a reunião, e 74 

eu Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e os participantes 75 

assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  76 



Ata vinte e sete da reunião extraordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia dezoito de maio de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se no auditório 3 

da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, os conselheiros 4 

do CONCIDADE Cascavel. Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso 5 

André (APPIS); Wellington da Silva Casado (SEMED); Rosana Teresinha 6 

Paulmichl dos Passos (SEADM); Janeceli Caetano da Silva e Adir dos 7 

Santos Tormes (SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira Thomé (SEMDEC); 8 

Jane Prestes Dalagnol e Sadi José Kisiel (SEACOM); Derli Stein 9 

(SEMEL); Carlos Eduardo Gomes Engelhardt (SESAU); Carlos Alberto S. 10 

da Souza (SEMUC); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton 11 

Haveroth (CÂMARA); Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Ivete Liliani 12 

Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos Mitsutochi Komura 13 

(SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti (SENGE); Aparecido da 14 

Silva Fonseca (SITEP); José Roberto Ossemer (ADEFICA); Isoel Hamud 15 

(Assoc. Moradores Região Norte); Vanderlei Augusto da Silva (Assoc. 16 

Moradores Região Oeste); Jair Pereira Gomes (Assoc. Moradores 17 

Centro); Rodolfo Azanha Batista, Israel Ferreira de Melo e Anderson 18 

Lovera (AEAC); Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). 19 

Justificaram a ausência: Hellen Harumi Suzumura (SEAJUR); Ronald 20 

Peixoto Drabik (ACIC); Maria Benvinda de Almeida (SINDEPOSPETRO). 21 

A presidente Clademir inicia a reunião cumprimentando a todos e 22 

comunica os motivos da reunião extraordinária e faz a leitura da pauta da 23 

reunião. O conselheiro Nei, solicita a inversão de pauta para adiantar o 24 

assunto. A presidente informa aos conselheiros que esteve participando 25 

de uma sessão na Câmara de Vereadores, juntamente com alguns 26 

conselheiros, onde a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 27 

estaria fazendo uma apresentação prestando alguns esclarecimentos aos 28 

vereadores, referente a alteração na seis mil quatrocentos e trinta e sete 29 

de dois mil e quatorze, que alterou o artigo cento e trinta e oito da Lei do 30 

Uso do Solo, seis mil cento e setenta e nove de dois mil e treze. No 31 

decorrer da sessão o Vereador Jorge Bocasanta destratou o Conselho 32 

Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel e os conselheiros, fazendo 33 

uso de sua condição, que diz respeito que no exercício da função, o 34 

vereador tem imunidade na plenária. A presidente apresenta o vídeo da 35 

sessão. Ampla discussão. O conselheiro Gelson, faz uma colocação de 36 

que o conselho deve apresentar a comunidade qual é o seu trabalho e a 37 

sua função, pois a população é desconhecedora e sendo assim falam o 38 

que acreditam ser. O conselho decide realizar três encaminhamentos. 39 

Sendo o primeiro, uma nota de repúdio a ser encaminhada ao Presidente 40 

da Câmara Municipal de Cascavel, o qual teve um voto contrário; 41 

segundo, encaminhar um documento a comissão de ética da Câmara 42 

Municipal de Cascavel para avaliar a situação, a qual teve sete votos 43 

contrários; terceiro, encaminhar um documento ao Ministério Público 44 



informando o que ocorreu e quais as providências cabíveis, o qual teve 45 

quatro votos contrários. Na sequência, a presidente informa aos 46 

conselheiros que foi encaminhado ofício a Câmara Municipal de Cascavel 47 

para uma breve apresentação e convite aos vereadores para participarem 48 

da Sexta Conferência Nacional das Cidades – Etapa Municipal e Primeira 49 

Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Cascavel. E, ainda, 50 

convidou os conselheiros para participarem da sessão na câmara. O 51 

próximo assunto em pauta foi à apresentação do Parecer Técnico do 52 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, que autorizou a 53 

utilização de recursos do Fundo Municipal de Habitação, para 54 

infraestrutura urbana para fins de Regularização Fundiária de Interesse 55 

Social do Loteamento Melissa, o qual foi apresentado pelo conselheiro 56 

Adir. Em seguida, o próximo assunto em pauta a ser tratado, foi referente 57 

ao ofício número noventa e cinco de dois mil e dezesseis do Ministério 58 

Público do Paraná, referente lei específica instituída no município, que 59 

crie critérios ou autorize, a locação social. A presidente aproveita a 60 

oportunidade para relembrar que, anteriormente, o Ministério Público já 61 

havia cobrado o município quanto a essa situação, e no episódio duas 62 

moradias corriam risco de ruína, mas o caso em apreço se enquadrava 63 

no âmbito da responsabilidade civil. Ampla discussão. nosso município 64 

não conta com a locação social, mas existe uma lei nacional que 65 

regulamenta tal locação. A presidente informa que, a próxima reunião 66 

ordinária do conselho que ocorreria no dia primeiro de junho, não será 67 

realizada devido ao número de atividades a serem desenvolvidas para 68 

realização da Sexta Conferência Nacional das Cidades – Etapa 69 

Municipal. Nada mais havendo a presidente encerra a reunião, e eu 70 

Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e os participantes 71 

assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  72 



Ata vinte e oito da reunião extraordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia quinze de junho de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de 3 

Reuniões do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE Cascavel. 4 

Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso André (APPIS); Wellington 5 

da Silva Casado (SEMED); Welton de Farias Fogaça (SEAJUR); Rosana 6 

Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); Janeceli Caetano da Silva e 7 

Adir dos Santos Tormes (SEPLAN); Sadi José Kisiel (SEACOM); Derli 8 

Stein (SEMEL); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Nei Hamilton 9 

Haveroth (CÂMARA); Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Ronald Peixoto 10 

Drabik (ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos 11 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Paulo Cezar Valini (SIND. RURAL 12 

PATRONAL); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti (SENGE); Maria 13 

Benvinda de Almeida (SINDEPOSPETRO); Isoel Hamud (Assoc. 14 

Moradores Região Norte); Vanderlei Augusto da Silva (Assoc. Moradores 15 

Região Oeste); Rodolfo Azanha Batista (AEAC); Clademir Balansin de 16 

Oliveira Santos (CREA). A presidente Clademir inicia a reunião 17 

cumprimentando a todos e explica que, os motivos da convocação da 18 

reunião extraordinária, se deu para divulgação da Sexta Conferência 19 

Nacional das Cidades – Etapa Municipal por cada conselheiro na 20 

entidade que representa. Na sequência, a presidente explica como 21 

funcionará as vagas das entidades para o compor o conselho, gestão 22 

dois mil e dezessete a dois mil e vinte, e as vagas para delegados etapa 23 

municipal, lembrando que, para participar da Sexta Conferência nacional 24 

das Cidades – Etapa Estadual é imprescindível a participação como 25 

delegado na etapa municipal. As inscrições para delegados, na etapa 26 

municipal da conferência, poderá ser feita até as dez horas da manhã do 27 

dia vinte e nove de junho de dois mil e dezesseis, segundo dia de 28 

conferência, conforme alteração solicitada pelos conselheiros na 29 

programação. A presidente ressalta a importância da participação de 30 

todos os conselheiros durante a conferência. O próximo item da pauta da 31 

reunião, foi o afastamento do conselheiro Aparecido Silva da Fonseca, 32 

para concorrer ao pleito no cargo de vereador, o qual solicita o 33 

afastamento de cento e oitenta dias, descrito no Regimento Interno do 34 

Conselho Municipal da Cidades – CONCIDADE Cascavel, que foi 35 

aprovado por unanimidade. O próximo assunto em pauta, foi o ofício 36 

encaminhado pela Câmara Municipal de Cascavel número quarenta e 37 

seis, o qual solicitava ao Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE 38 

Cascavel, a indicação de um conselheiro para compor uma comissão 39 

mista que irá revisar a legislação que regulamenta os Loteamentos no 40 

Município de Cascavel. Após discussão o conselho define que o 41 

conselheiro Adir dos Santos Tormes é a melhor indicação. A presidente 42 

informa que, a situação ocorrida, discutida em reunião anterior, com o 43 

vereador Jorge Bocasanta, não prosseguirá, pois os vereadores no uso 44 



de suas funções em plenária possuem imunidade. Na sequência o 45 

conselheiro Derli, representante da Secretaria Municipal de Esporte e 46 

Lazer, convida todo o conselho para participar, no dia vinte e nove de 47 

junho de dois mil e dezesseis, do revezamento da Tocha Olímpica em 48 

Cascavel, Olimpíadas Rio Dois Mil e Dezesseis. O conselheiro Welton 49 

pede a palavra para relembrar e informar ao conselho que enfim foi 50 

autorizada a continuação das obras do Shopping Catuaí. O conselho 51 

relembra a trajetória histórica dessa construção. Nada mais havendo a 52 

presidente encerra a reunião, e eu Káthia secretária deste conselho lavro 53 

esta ata e os participantes assinam a lista de presença, parte integrante 54 

desta ata.  55 



Ata vinte e nove da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia três de agosto de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta e quatro minutos, reuniram-se na Sala de 3 

Reuniões do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE Cascavel. 4 

Estavam presentes: Elizabeth Dalmolin (APPIS); Wellington da Silva 5 

Casado (SEMED); Rosana Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); 6 

Adir dos Santos Tormes e Leandro Freder Gomes (SEPLAN); Ângela 7 

Cláudia Siqueira Thomé (SEMDEC); Elaine Maria Covatti (COHAVEL); 8 

Rosmeri Antonia Zimermann (SEASO); Jane Prestes Dalagnol 9 

(SEACOM); Carolline Vargas (SEMA); Gelson Alves Ferreira 10 

(DISTRITOS); Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Ronald Peixoto Drabik 11 

(ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos 12 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti E Dari 13 

Paulo Londero (SENGE); Maria Benvinda de Almeida 14 

(SINDEPOSPETRO); Cleodomira Soares dos Santos (ADEFICA); Denildo 15 

Barreto Ferreira (Assoc. Moradores Região Sul); Neide Aparecida Oviedo 16 

Wilhem (Assoc. Moradores Região Oeste); Jair Pereira Gomes (Assoc. 17 

Moradores Região Central); Rodolfo Azanha Batista (AEAC); Clademir 18 

Balansin de Oliveira Santos (CREA). Justificaram ausência em reunião: 19 

Derli Stein (SEMEL); Hellen Harumi Suzumura (SEAJUR); Janeceli 20 

Caetano da Silva (SEPLAN); Lúcia Rosa Araújo (SEMUC). A presidente 21 

Clademir inicia a reunião cumprimentando a todos e solicitando a 22 

inclusão como primeiro item de pauta o assunto encaminhado pelo 23 

conselheiro Hélcio. O conselho aprova a inclusão. O conselheiro solicita 24 

que o conselho encaminhe um ofício ao órgão competente, solicitando a 25 

apresentação dos valores recebidos mensalmente nos últimos doze 26 

meses, julho de dois mil e quinze a julho de dois mil e dezesseis, dos 27 

valores de repasse da Taxa de Iluminação Pública. Ampla discussão. O 28 

órgão a que compete a solicitação e os esclarecimento é a Secretaria 29 

Municipal de Obras Públicas e o conselho define encaminhar um ofício 30 

para solicitar esclarecimentos. O conselheiro Hélcio fará o esboço do 31 

ofício e encaminhará a mim secretaria desse conselho para os demais 32 

procedimentos. O próximo assunto tratado foi a apresentação do 33 

presidente Adir do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, 34 

referente a Lei Orçamentária Anual para o ano de dois mil e dezessete. A 35 

conselheira Elaine solicita a possibilidade de incluir nas rubrícas recursos 36 

para a Companhia de Habitação de Cascavel. O presidente responde que 37 

não há a possibilidade de inclusão, pois a Companhia de Habitação de 38 

Cascavel possuí a sua Lei Orçamentária Anual, o que pode ser feito são 39 

projetos solicitando recursos do Fundo Municipal de Habitação e o 40 

conselho analisará o projeto e poderá dispor recursos para execução do 41 

mesmo. Na sequência, o próximo item da pauta, leitura e aprovação pelo 42 

conselho o parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do 43 

Solo, referente ao Projeto de Lei Ordinária número vinte e um, que diz 44 



respeito a manifestações artísticas de rua nos logradouros públicos do 45 

Município de Cascavel. O conselho questiona a segurança nos espaços 46 

públicos para essas apresentações, pois algumas dessas os artistas 47 

utilizam-se de materiais perfurocortantes e fogo. E, se algo acontecer 48 

quem vai arcar com as consequências. Ampla discussão. O conselho 49 

define que o assunto retorne para a câmara técnica e seja revisto o 50 

parecer, a reunião ficou a agendar. O próximo item da pauta foi referente 51 

aos afastamentos dos conselheiros, Nei Hamilton Haveroth e Vanderlei 52 

Augusto da Silva, a título de desincompatibilização, os quais foram 53 

aprovados por unanimidade, de acordo com o Regimento Interno do 54 

CONCIDADE Cascavel em seu artigo dezenove, todo conselheiro, ainda 55 

que no exercício do cargo da presidência, poderá se afastar por um 56 

período de até cento e oitenta dias, desde que aprovado pelo conselho. 57 

Na sequência, o próximo item da pauta, foi uma solicitação do Ministério 58 

Público para regularização da Lei do Aluguel Social no município. O 59 

conselheiro Adir relembra que tivemos uma situação com a moradia de 60 

duas famílias que solicitaram o aluguel social, mas o conselho em vistoria 61 

as residências verificaram que não se tratava de famílias de baixa renda, 62 

e o conselho informou a Ministério Público que o caso em apreço se 63 

enquadra no âmbito da responsabilidade civil, ou seja, a família deve 64 

buscar, seja judicialmente ou extrajudicialmente o construtor da casa, a 65 

Caixa Econômica Federal que cobra um seguro em suas parcelas do 66 

imóvel. Mas nesse momento o município necessita regulamentar. O 67 

conselho se preocupa com precedentes que essa lei pode estar abrindo e 68 

de onde virá os recursos para o pagamento dos alugueis sociais. Ampla 69 

discussão. O conselho define que, seja encaminhado ofício a Secretaria 70 

Municipal de Planejamento e Urbanismo, solicitando expedição de um 71 

Projeto de Lei para o Aluguel Social, onde possam ser contempladas a 72 

maioria das variantes, e voltar ao conselho para analise e aprovação. O 73 

último assunto tratado em reunião, à presidente fez a leitura do ofício 74 

número duzentos e setenta e um de dois mil e dezesseis, do Ministério 75 

Público do Estado do Paraná, o qual solicita cópias da ata e dos 76 

documentos referentes à Sexta Conferência Nacional das Cidades – 77 

Etapa Municipal, pois trata de denúncia instaurada para apurar fatos com 78 

relação ao não reconhecimento da Linguagem Ética de gêneros. O 79 

conselheiro Drabik trouxe ao conselho notícias do Conselho Estadual das 80 

Cidades – CONCIDADE Estadual. Nada mais havendo a presidente 81 

encerra a reunião, e eu Káthia secretária deste conselho lavro esta ata e 82 

os participantes assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  83 



Ata trinta da reunião ordinária do Conselho Municipal da Cidade – 1 

CONCIDADE Cascavel. No dia quatorze de setembro de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se na Sala de 3 

Reuniões do Paço Municipal, os conselheiros do CONCIDADE Cascavel. 4 

Estavam presentes: Elizabeth Dalmolin (APPIS); Wellington da Silva 5 

Casado (SEMED); Hellen Harumi Suzumura (SEAJUR); Rosana 6 

Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); Juliano Denardin 7 

(CETTRANS); Adir dos Santos Tormes, Janeceli Caetano da Silva e 8 

Leandro Freder Gomes (SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira Thomé 9 

(SEMDEC); Rosmeri Antonia Zimermann (SEASO); Claudio Luis Ribeiro 10 

(SEACOM); Derli Stein (SEMEL); Carlos Eduardo Gomes Engelhardt 11 

(SESAU); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Ronald Peixoto Drabik 12 

(ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos 13 

Mitsutochi Komura (SECOVI); Paulo Cezar Valini (SIND. RURAL 14 

PATRONAL); Luiz Henrique Klinger (SENGE); Cleodomira Soares dos 15 

Santos (ADEFICA); Neuzely Bonete Tormem (ACAS); Isoel Hamud 16 

(Assoc. de Moradores Região Norte); Denildo Barreto Ferreira (Assoc. 17 

Moradores Região Sul); Marcelo Penafiel (Assoc. Moradores Região 18 

Central); Rodolfo Azanha Batista (AEAC); Clademir Balansin de Oliveira 19 

Santos (CREA). Justificaram ausência em reunião: Elaine Maria Covatti 20 

(COHAVEL); Paola Dotto Dall”Oglio (SANEPAR); Maria Benvinda de 21 

Almeida (SINDEPOSPETRO). Participaram da reunião Manuela Duarte, 22 

Andressa Bremm, Alexandre Antônio Bomm e Sabrine Zambiazi da Silva. 23 

A presidente interina Clademir inicia a reunião cumprimentando a todos e 24 

faz a inversão de pauta acrescentando os informes gerais como primeiro 25 

item. A primeira leitura foi do Parecer Técnico do Conselho Gestor do 26 

Fundo Municipal de Habitação, com a prestação de contas para o 27 

exercício de 2015 do Fundo Municipal de Habitação, o qual foi aprovado 28 

por unanimidade. Na sequência, a presidente faz a leitura pela segunda 29 

vez do Parecer Técnico da Câmara Técnica de Gestão e Uso do Solo. O 30 

conselheiro Marcelo, como, também, conselheiro do Conselho de Cultura 31 

de Cascavel, esclarece quais foram os motivos que levaram o Conselho 32 

de Cultura solicitar esclarecimentos ao CONCIDADE Cascavel, pois com 33 

as obras do Plano de Desenvolvimento Integrado como ficará os espaços 34 

para as apresentações de rua. Ampla discussão. O conselho faz algumas 35 

considerações ao Parecer Técnico e estas são aceitas pelos conselheiros 36 

que emitiram o mesmo. Desse modo, o parecer técnico foi aprovado pelo 37 

conselho. Em seguida, o próximo item da pauta referente a proposta de 38 

Lei Ordinária para Parâmetros de URBE-1, em área da Fundação para o 39 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDETEC e Escola 40 

Tecnológica Agropecuária – AGROTEC. A presidente passa a palavra ao 41 

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Científico e 42 

Tecnológico – FUNDETEC e Secretário Municipal de Agricultura João 43 

Batista Cunha Júnior, para apresentação do projeto de Implantação do 44 



Parque de Agroinovação do Oeste do Paraná. O secretário apresenta as 45 

condições do parque e as possibilidades de crescimento e ampliação da 46 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 47 

FUNDETEC e Escola Tecnológica Agropecuária – AGROTEC com o 48 

novo modelo jurídico híbrido. Esse projeto, passou por período de 49 

análises e estudos em convênio realizado entre o Município, Serviço 50 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e 51 

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI. 52 

As áreas que abrangidas por este projeto estão relacionadas com 53 

ciências agrárias, bioenergia, biotecnologia, computação e tecnologias 54 

para o agronegócio. É importante ressaltar, que o modelo conceitual do 55 

Parque de Agroinovação do Oeste do Paraná, possuirá infraestrutura que 56 

atenderá universidades, pesquisadores e centros de pesquisa e 57 

desenvolvimento; atenderá o mercado, empreendimentos e infraestrututra 58 

tecnológica, desde laboratórios de pesquisa e desenvolvimento a 59 

laboratórios de serviço. O presidente informou ainda, que nesse espaço 60 

será possível, encontrar um ambiente estratégico para interação da 61 

universidade com a empresa, ambiente para geração de negócios, 62 

acesso ao conhecimento e serviços, espaço estratégico para 63 

empreendimentos do agronegócio inovar e ambiente dinâmico. Tudo isso 64 

irá colaborar para o fortalecimento das cadeias do agronegócio, novas 65 

empresas inovadoras e desenvolvimento da região oeste do Paraná. O 66 

secretário apresenta quais as fases de implantação e passa a palavra ao 67 

Diretor de Planejamento e Pesquisa, também, conselheiro do 68 

CONCIDADE Cascavel Adir, o qual faz a apresentação da proposta de lei 69 

ordinária para alteração dos parâmetros urbanísticos da área em 70 

questão. Parâmetros de Macrozona de Urbanização Específica – URBE-71 

1, da área onde está implantada a Fundação para o Desenvolvimento 72 

Científico e Tecnológico – FUNDETEC para futura implantação de um 73 

parque de tecnologia e de inovação voltadas ao agronegócio. O diretor 74 

faz a leitura da alteração do texto de lei e os conselheiros entendem que 75 

é necessária, somente, a alteração dos recuos que estão estabelecidos 76 

no texto legal de quatro metros para um metro, em recuo lateral, frontal e 77 

fundos. O conselho foi unânime em aprovar o texto de lei. O conselheiro 78 

Adir informa que será realizada audiência pública nos próximos dias e 79 

todo o conselho está convidado para participar. O Presidente da 80 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 81 

FUNDETEC e Secretário Municipal de Agricultura João Batista Cunha 82 

Júnior, agradece a oportunidade de apresentação ao conselho. Nada 83 

mais havendo a presidente encerra a reunião, e eu Káthia secretária 84 

deste conselho lavro esta ata e os participantes assinam a lista de 85 

presença, parte integrante desta ata.  86 



Ata trinta e um da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia oito de novembro de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se no 3 

Auditório da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, os 4 

conselheiros do CONCIDADE Cascavel. Estavam presentes: Maria 5 

Filomena Cardoso André (APPIS); Wellington da Silva Casado (SEMED); 6 

Hellen Harumi Suzumura (SEAJUR); Rosana Teresinha Paulmichl dos 7 

Passos (SEADM); Adir dos Santos Tormes e Marilda Thomé Paviani 8 

(SEPLAN); Ângela Cláudia Siqueira Thomé (SEMDEC); Elaine Maria 9 

Covatti (COHAVEL); Rosmeri Antonia Zimermann (SEASO); Jane Prestes 10 

Dalagnol (SEACOM); Gelson Alves Ferreira (DISTRITOS); Ronald 11 

Peixoto Drabik (ACIC); Ivete Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); 12 

Carlos Mitsutochi Komura (SECOVI); Paulo Cezar Valini (SIND. RURAL 13 

PATRONAL); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti e Dari Paulo Londero  14 

(SENGE); Aparecido Silva da Fonseca (SITEP); Maria BEnvinda de 15 

Almeida (SINDEPOSPETRO); Neuzely Bonete Tormem (ACAS); Isoel 16 

Hamud (Assoc. de Moradores Região Norte); Clademir Balansin de 17 

Oliveira Santos (CREA). Justificaram ausência em reunião: Paola Dotto 18 

Dall”Oglio (SANEPAR); Luiz Henrique Klinger (SENGE). Participaram da 19 

reunião Manuela Duarte e Andressa Bremm.  20 

 21 

A presidente Marilda retoma suas atividades frente ao conselho e faz a 22 

leitura da pauta da reunião. O primeiro item foi a leitura do Parecer 23 

Técnico do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, com 24 

relação à utilização de recursos do Fundo Municipal de Habitação em 25 

atendimento a solicitação da Companhia Municipal de Habitação de 26 

Cascavel - COHAVEL, para pagamento das custas de registro de doação 27 

de trinta e seis imóveis das quadras cento e cinquenta e cinco - A e cento 28 

e cinquenta e cinco - B do Loteamento Santa Cruz e pagamento de 29 

registro e abertura de matrículas individualizadas do Loteamento Melissa, 30 

o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente faz a 31 

leitura pela segunda vez do Parecer Técnico da Câmara Técnica de 32 

Gestão e Uso do Solo. O conselheiro Marcelo, como, também, 33 

conselheiro do Conselho de Cultura de Cascavel, esclarece quais foram 34 

os motivos que levaram o Conselho de Cultura solicitar esclarecimentos 35 

ao CONCIDADE Cascavel, pois com as obras do Plano de 36 

Desenvolvimento Integrado como ficará os espaços para as 37 

apresentações de rua. Ampla discussão. O conselho faz algumas 38 

considerações ao Parecer Técnico e estas são aceitas pelos conselheiros 39 

que emitiram o mesmo. Desse modo, o parecer técnico foi aprovado pelo 40 

conselho. Em seguida, o próximo item da pauta referente a proposta de 41 

Lei Ordinária para Parâmetros de URBE-1, em área da Fundação para o 42 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDETEC e Escola 43 

Tecnológica Agropecuária – AGROTEC. A presidente passa a palavra ao 44 



Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Científico e 45 

Tecnológico – FUNDETEC e Secretário Municipal de Agricultura João 46 

Batista Cunha Júnior, para apresentação do projeto de Implantação do 47 

Parque de Agroinovação do Oeste do Paraná. O secretário apresenta as 48 

condições do parque e as possibilidades de crescimento e ampliação da 49 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 50 

FUNDETEC e Escola Tecnológica Agropecuária – AGROTEC com o 51 

novo modelo jurídico híbrido. Esse projeto, passou por período de 52 

análises e estudos em convênio realizado entre o Município, Serviço 53 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e 54 

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI. 55 

As áreas que abrangidas por este projeto estão relacionadas com 56 

ciências agrárias, bioenergia, biotecnologia, computação e tecnologias 57 

para o agronegócio. É importante ressaltar, que o modelo conceitual do 58 

Parque de Agroinovação do Oeste do Paraná, possuirá infraestrutura que 59 

atenderá universidades, pesquisadores e centros de pesquisa e 60 

desenvolvimento; atenderá o mercado, empreendimentos e infraestrututra 61 

tecnológica, desde laboratórios de pesquisa e desenvolvimento a 62 

laboratórios de serviço. O presidente informou ainda, que nesse espaço 63 

será possível, encontrar um ambiente estratégico para interação da 64 

universidade com a empresa, ambiente para geração de negócios, 65 

acesso ao conhecimento e serviços, espaço estratégico para 66 

empreendimentos do agronegócio inovar e ambiente dinâmico. Tudo isso 67 

irá colaborar para o fortalecimento das cadeias do agronegócio, novas 68 

empresas inovadoras e desenvolvimento da região oeste do Paraná. O 69 

secretário apresenta quais as fases de implantação e passa a palavra ao 70 

Diretor de Planejamento e Pesquisa, também, conselheiro do 71 

CONCIDADE Cascavel Adir, o qual faz a apresentação da proposta de lei 72 

ordinária para alteração dos parâmetros urbanísticos da área em 73 

questão. Parâmetros de Macrozona de Urbanização Específica – URBE-74 

1, da área onde está implantada a Fundação para o Desenvolvimento 75 

Científico e Tecnológico – FUNDETEC para futura implantação de um 76 

parque de tecnologia e de inovação voltadas ao agronegócio. O diretor 77 

faz a leitura da alteração do texto de lei e os conselheiros entendem que 78 

é necessária, somente, a alteração dos recuos que estão estabelecidos 79 

no texto legal de quatro metros para um metro, em recuo lateral, frontal e 80 

fundos. O conselho foi unânime em aprovar o texto de lei. O conselheiro 81 

Adir informa que será realizada audiência pública nos próximos dias e 82 

todo o conselho está convidado para participar. O Presidente da 83 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 84 

FUNDETEC e Secretário Municipal de Agricultura João Batista Cunha 85 

Júnior, agradece a oportunidade de apresentação ao conselho. Nada 86 

mais havendo a presidente encerra a reunião, e eu Káthia secretária 87 



deste conselho lavro esta ata e os participantes assinam a lista de 88 

presença, parte integrante desta ata.  89 



Ata trinta e dois da reunião extraordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia dezoito de novembro de dois 2 

mil e dezesseis às oito horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se no 3 

Auditório da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, os 4 

conselheiros do CONCIDADE Cascavel. Estavam presentes: Elizabeth 5 

Dalmolin (APPIS); Wellington da Silva Casado (SEMED); Rosana 6 

Teresinha Paulmichl dos Passos (SEADM); Adir dos Santos Tormes e 7 

Janeceli Caetano da Silva (SEPLAN); Elaine Maria Covatti (COHAVEL); 8 

Carlos Eduardo Gomes Engelhardt (SESAU); Gelson Alves Ferreira 9 

(DISTRITOS); Carlos Mitsutochi Komura (SECOVI); Hélcio Alexandre 10 

Rodrigues Zilotti (SENGE); Aparecido Silva da Fonseca (SITEP); Maria 11 

BEnvinda de Almeida (SINDEPOSPETRO); Neuzely Bonete Tormem 12 

(ACAS); Isoel Hamud (Assoc. de Moradores Região Norte); Denildo 13 

Barreto (Assoc. de Moradores Região Sul); Vanderlei Augusto da Silva 14 

(Assoc. de Moradores Região Oeste); Clademir Balansin de Oliveira 15 

(CREA). Participaram da reunião Antonio Vieria Martins; Manuela Duarte 16 

e Andressa Bremm (MPPR). A vice presidente Clademir inicia a reunião e 17 

justifica a ausência da presidente e na sequência faz a leitura da pauta. O 18 

primeiro item da pauta foi o Parecer Técnico do Conselho Gestor do 19 

Fundo Municipal de Habitação, com relação à utilização de recursos do 20 

Fundo Municipal de Habitação, em atendimento a solicitação da 21 

Companhia Municipal de Habitação de Cascavel - COHAVEL, para 22 

liberação de recursos para pagamento da taxa de aprovação do 23 

Loteamento Melissa e unificação de área do Rivadávia (Caiobá), o qual 24 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a vice presidente faz a 25 

leitura do Parecer Técnico da Câmara Técnica de Habitação, referente ao 26 

não acesso de famílias sorteadas, candidatas a beneficiárias do 27 

Programa Minha Casa, Minha Vida, que já possuíram bem imóvel ao 28 

empreendimento Residencial Jardim Riviera. O conselho após ampla 29 

discussão aprovou o parecer, desde que fosse acrescentado um 30 

parágrafo que excetue os casos de pessoas em situação de violência 31 

com boletim de ocorrência registrado, em acolhimento institucional e com 32 

emissão de relatório social pelo órgão municipal competente. Nada mais 33 

havendo a presidente encerra a reunião, e eu Káthia secretária deste 34 

conselho lavro esta ata e os participantes assinam a lista de presença, 35 

parte integrante desta ata.  36 



Ata trinta e três da reunião ordinária do Conselho Municipal da 1 

Cidade – CONCIDADE Cascavel. No dia sete de dezembro de dois mil e 2 

dezesseis às oito horas e cinquenta minutos, reuniram-se no Auditório da 3 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, os conselheiros do 4 

CONCIDADE Cascavel. Estavam presentes: Maria Filomena Cardoso 5 

André e Elizabeth Dalmolin (APPIS); Wellington da Silva Casado 6 

(SEMED); Sandra Mara Vasata (SEADM); Adir dos Santos Tormes e 7 

Marilda Thomé Paviani (SEPLAN); Elaine Maria Covatti (COHAVEL); Nei 8 

Hamilton Haveroth (Câmara); Paola Dotto Dall’Oglio (SANEPAR); Ivete 9 

Liliani Dillenburg Giovanella (SINDUSCON); Carlos Mitsutochi Komura 10 

(SECOVI); Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti (SENGE); Aparecido Silva 11 

da Fonseca (SITEP); Maria Benvinda de Almeida (SINDEPOSPETRO); 12 

Neuzely Bonete Tormem (ACAS); Isoel Hamud (Assoc. de Moradores 13 

Região Norte); Vanderlei Augusto da Silva e Neide Aparecida Oviedo 14 

Wilhem (Assoc. de Moradores Região Oeste); Jair Pereira Gomes (Assoc. 15 

de Moradores Centro); Clademir Balansin de Oliveira Santos (CREA). 16 

Justificaram ausência em reunião: Ronald Peixoto Drabik (ACIC). 17 

Participaram da reunião Claudia Spinassi e Alessandro Honorê Beraldi 18 

Lopes. A presidente Marilda faz a abertura da reunião e solicita inclusão 19 

de pauta, referente à Concessão de Direito Real de Uso a Congregação 20 

das Oblatas de Jesus e Maria, e solicita, também, a inversão de pauta 21 

para o segundo item alusivo a Concessão de Direito Real de Uso a 22 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, os 23 

quais foram aprovados por unanimidade. Na sequência, a presidente 24 

apresenta a Doutora Cláudia Spinassi, Juíza de Direito representante do 25 

Tribunal de Justiça do Paraná para implantação da APAC Cascavel e 26 

passa a palavra a Juíza. A doutora Claudia, apresenta ao conselho um 27 

modelo de humanização ao sistema penitenciário. Esta esclarece o que o 28 

objetivo é a recuperação e reintegração social dos condenados a penas 29 

privativas de liberdade, bem como socorrer a vítima e proteger a 30 

sociedade. A filosofia é ‘Matar o criminoso e Salvar o homem’, a partir de 31 

uma disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho e o 32 

envolvimento da família do sentenciado. O método apaqueano parte do 33 

pressuposto de que todo ser humano é recuperável, desde que haja um 34 

tratamento adequado. Existem regras rígidas que os apenados devem 35 

cumprir, pois o não cumprimento das regras os leva a detenção por 36 

alguns dias. Esse método surgiu em São José dos Campos, há quarenta 37 

e quatro anos, e já foi implantado em várias regiões do país e, também, 38 

no exterior. O custo do preso para o poder público é bem menor do que 39 

um apenado em um sistema prisional comum. O método apaqueano tem 40 

transformado os reeducandos em cidadãos, reduzindo a violência fora e 41 

dentro dos presídios, consequentemente, diminuindo a criminalidade. A 42 

doutora Claudia juntamente com o conselheiro Adir, esclarecem qual é a 43 

área da Concessão de Direito Real de Uso, Lote cento e quatro-A – 44 



Fazenda Piquiri. Está área, anteriormente, fora concedida às entidades 45 

Clube Ultraleve Cascavel – “Cuca Leve” e Associação da Cultura Gaúcha 46 

de Cascavel – “Desgarrados”, por um período de vinte anos, conforme Lei 47 

Municipal número cinco mil e noventa de dois mil e oito, porém o espaço 48 

não foi transferido e nem tão pouco a regularização para a efetiva 49 

transferência do imóvel. Diante dessa situação, caso ocorra à aprovação 50 

da Concessão de Direito Real de Uso pelo conselho, uma nova Lei 51 

Municipal será expedida revogando a Lei Municipal número cinco mil e 52 

noventa de dois mil e oito e concedendo a referida área para Associação 53 

de Proteção e Assistência aos Condenados, por se tratar de interesse 54 

público. Na sequência, o conselho levanta uma preocupação com a 55 

segurança ao redor e a Juíza esclarece que na APAC o acolhimento é de 56 

um público específico de condenados, que são previamente selecionados 57 

por equipe técnica. Ampla discussão. Em seguida, a presidente do 58 

conselho retoma a palavra e realiza a votação e o conselho foi unânime 59 

em aprovar a Concessão de Direito Real de Uso feita pela Associação de 60 

Proteção e Assistência aos Condenados, solicitado através do processo 61 

número 61365/2016. A presidente do conselho agradece a presença e os 62 

esclarecimentos prestados pela Juíza Claudia Spinassi e, também, a 63 

presença do Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, 64 

Alessandro Honorê Beraldi Lopes, pois ele esteve sempre pronto em 65 

atender o Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel. Em 66 

ato contínuo, a presidente solicita a deliberação dos conselheiros ao 67 

processo de renovação a Concessão de Direito Real de Uso a 68 

Congregação das Oblatas de Jesus e Maria, já anteriormente aprovado 69 

pelo conselho através do decreto treze mil e trinta e dois de dois mil e 70 

dezesseis, o conselho aprova por unanimidade. A presidente informa ao 71 

conselho sobre o aditivo de prazo para a conclusão da obra do Centro de 72 

Referência de Assistência Social, o qual anteriormente deveria ser 73 

entregue a obra em dezembro de dois mil e dezesseis, sendo 74 

acrescentado o período de mais um ano para término da obra. Em 75 

seguida, a presidente Marilda apresenta as ações que foram 76 

desenvolvidas pelo conselho, na gestão que compreende o período de 77 

dois mil e quatorze a dois mil e dezesseis. A presidente convida os 78 

conselheiros a participar ativamente das reuniões de revisão do Plano 79 

Diretor, as quais estão acontecendo e sendo informadas ao conselho via 80 

e-mail. Ampla discussão. Os conselheiros solicitam o encaminhamento de 81 

um ofício ao Prefeito Municipal, cobrando o envio da lei que revisou o 82 

Plano Diretor a Câmara de Vereadores ainda esse ano. A presidente 83 

convida o conselheiro, Nei Haveroth, para receber o certificado de 84 

participação no Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE Cascavel, 85 

no período da gestão dois mil e quatorze a dois mil e dezesseis, 86 

representando o Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores. E, 87 

aproveita a oportunidade para agradecer a todos os conselheiros a 88 



participação ativa no conselho durante o ano de dois mil e dezesseis. 89 

Nada mais havendo a presidente encerra a reunião, e eu Káthia 90 

secretária deste conselho lavro esta ata e os participantes assinam a lista 91 

de presença, parte integrante desta ata.  92 


