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ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, no 
Conservatório Maestro Paulino, na Rua Frederico Vagner, nº 150, no bairro de Olarias, no 
município de Ponta Grossa, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal da 
Cidade. Estiveram presentes no início da reunião os conselheiros: Bruna Maria Degraf Martins, 
Conselheira Titular – CAUPR; Fábio Wilson Dias, Conselheiro Suplente – AEAPG; Jarbas Goes 
Conselheiro Titular – ACIPG; João Schirlo Conselheiro Suplente – PROLAR;  José Luiz Tadeu 
Muller de Paula, Conselheiro Suplente – OAB/PG; Lúcio Marcos de Geus, Conselheiro Titular – 
OBSERVATÓRIO SOCIAL; Luiz Gustavo Barbur, Conselheiro Suplente – SMP/PMPG; Margolaine 
Giacchini, Conselheira Titular – CREA/PR; Neiva Vieira do Bonfim, Conselheira Titular – PGM; 
Nelson Frederico A. Calderari Junior, Conselheiro Titular – SMMA; Paulo Eduardo Oliveira de 
Barros, Conselheiro Titular – IPLAN;  Renato Dombrowski, Conselheiro Suplente – IPLAN e Sara 
Helena Bobeck Conselheira Titular – AEAPG.  Também estavam presentes Gabriela de Lima 
Manique Barreto, estagiária do IPLAN; Ighor Alessandro Dombrowski, estagiário do IPLAN; 
Andressa Montes Pizyblski, estagiária do IPLAN; Bianca Camargo Martins, arquiteta e urbanista 
do IPLAN e Karla V. Gonzales S., arquiteta e urbanista do IPLAN. A pauta da reunião constituiu-
se de: 1) Abertura e informes; 2) Aprovação da pauta; 3) Definição dos eixos temáticos e grupos 
de trabalho da 6ª Conferência Municipal da Cidade; 4) Plano Diretor: leitura e discussão sobre o 
Termo de Referência; 5) Palavra livre; 6) Avaliação das propostas da 5ª Conferência Municipal 
da Cidade; 7) Encerramento. 1) Abertura e informes. Presidente do Conselho, Paulo Eduardo 
Oliveira de Barros, deu as boas-vindas aos conselheiros presentes. 2) Aprovação da pauta. O 
presidente do Conselho, Paulo Eduardo de Oliveira Barros, informou sobre a pauta do dia e 
informou que o conselheiro Jarbas sugeriu via e-mail a inclusão de pauta sobre zoneamento 
industrial. Os demais conselheiros aprovaram a pauta e a sugestão do conselheiro Jarbas. 3) 
Definição dos eixos temáticos e grupos de trabalho da 6ª Conferência Municipal da Cidade.O 
presidente Paulo inicia explicando que devem ser discutidos os eixos temáticos de discussão da 
6ª Conferência Municipal da Cidade nessa reunião do Conselho e solicita que a arquiteta Bianca 
explane aos demais conselheiros as temáticas envolvidas. A arquiteta Bianca inicia com as 
avaliações das propostas da 5ª Conferência, com as sugestões do IPLAN a respeito da temática. 
Explica que os eixos temáticos são as salas de trabalho, onde serão discutidos temas específicos 
pelos participantes da Conferência e salientou a competência do Conselho Municipal na 
organização da Conferência da Cidade, tanto acompanhando e atuando junto à deliberações e 
aprovações, como também garantindo junto ao IPLAN a divulgação e publicação do material da 
6ª Conferência. A arquiteta Bianca explicou que o tema da 6ª Conferência é a “Função social da 
propriedade”, e o lema é “Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas”, tendo como 
base um texto que auxilia todas as cidades que então envolvidas na Conferência. A arquiteta 
apontou também que o IPLAN considera que a divisão em oito eixos será de difícil organização 
e salientou que a sugestão do IPLAN é de trabalhar com no máximo seis eixos, sendo que quatro 
já foram esboçados pela equipe técnica do Instituto: 1º - Políticas de incentivo à implantação de 
instrumentos de promoção da função social da propriedade da cidade; 2º -  Plano diretor 
municipal e participação popular; 3º -  Desafios da gestão do desenvolvimento urbano; 4º - 
Habitação, mobilidade e equipamentos. A arquiteta Bianca finaliza a apresentação solicitando a 
opinião dos conselheiros quanto ao tema. O presidente Paulo passa a palavra para os 
conselheiros, ressaltando a importância da inclusão de tópico sobre a temática ambiental e 
colocando, junto à Bianca, que o prazo de definição dos eixos para a convocatória das entidades 
é 28/03/2016. O conselheiro Fábio Dias perguntou se os eixos são pré-definidos por 
regulamento superior, e a arquiteta Bianca respondeu dizendo que apenas o tema é definido 
pelo Conselho das Cidades Federal e, dentro disso, cada município deve trabalhar seus eixos a 
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partir da discussão que é pertinente ao município. O presidente Paulo se dirige à conselheira 
Margolaine, lhe incentivando a comentar sobre os recursos hídricos. A conselheira Margolaine 
comenta que o tema “meio ambiente” seria mais abrangente do que “saneamento”, dando 
ênfase à acessibilidade no seu contexto mais amplo. Diante disso, outros conselheiros levantam 
o assunto “mobilidade”, concordando entre si que deve ser abordado junto à acessibilidade. O 
conselheiro Renato ressalta a importância de se identificarem eixos principais que possam 
abranger vários assuntos. O presidente Paulo salienta que acredita que o tema “habitação” deve 
ser desvinculado dos outros, por ser tão importante. O conselheiro Fabio comenta que a questão 
do saneamento, esgoto e problemas ambientais também são causados por “obras irregulares”, 
pois a habitação é o que aglutina os demais. O conselheiro Renato lembra que os serviços e 
equipamentos da cidade servem aos moradores. A palavra segue para o presidente Paulo, que 
acredita que nenhum tema deve ser monopolizado, para que possa abranger várias situações e 
colocações. A conselheira Sara coloca que os temas e assuntos são interligados, mas que os 
temas devem ser mais específicos, considerando que o Plano Diretor deve ser abordado em 
todos os eixos e afirma que o primeiro e o terceiro eixos são muito semelhantes. O conselheiro 
Fábio diz que o eixo Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da 
função social da propriedade da cidade é um dos desafios, que o eixo Desafios da gestão do 
desenvolvimento urbano aborda. A arquiteta Bruna relembra que na elaboração do Plano 
Diretor existiam macro temas: meio ambiente, sócio- econômico- administrativo, urbana, 
mobilidade, infra- estrutura e equipamentos, e sugere que se trabalhe com os mesmos para não 
confundir os participantes.  O presidente Paulo afirma que o Conselho deve deixar os eixos mais 
simples e divididos. O conselheiro Fábio sugere a inclusão de um eixo que vise a discussão sobre 
a zona rural. A arquiteta Bruna diz que essa temática pode ser incluída no eixo que tratará do 
meio ambiente, zoneamento e mobilidade, para que a discussão possa ser mais direcionada, 
como apontado pelo Paraná Cidade. O presidente Paulo salienta a situação grave do 
zoneamento e da zona de expansão urbana, e sugere que esses temas pudessem compor um só 
eixo. A arquiteta Bianca relembra que oito eixos é um número muito alto, e sugere que sejam 
definidos apenas seis eixos principais. A conselheira Sara relembra os macro eixos definidos na 
elaboração do Plano Diretor de 2006, e diz que assuntos não devem ser esquecidos. A 
conselheira Margolaine diz que desenvolvimento urbano inclui questões sociais, econômicas e 
outras, apoiando o tema. A conselheira Bruna então afirma que há grande interesse em se 
discutir a função social. A conselheira Margolaine lembra que certos assuntos já são comuns em 
outros, devendo pensar e trabalhar na redação. O presidente Paulo defende que os temas 
devem ser mais diretos e que devem atender o que diz o Ministério das Cidades, que diz que os 
municípios devem escolher suas próprias temáticas. O conselheiro Renato fala sobre a expansão 
urbana e a melhoria que deve ocorrer na cidade. A arquiteta Bianca aponta que a expansão será 
abordada em outros temas também. A conselheira Bruna questiona a organização e a divisão 
dos temas. O conselheiro Renato explica sobre o tempo a ser utilizado na discussão de cada 
tema e sugere que sejam discutidos apenas dois temas por horário. O presidente Paulo discorda, 
alegando que as propostas devem ser unidas em um mesmo momento com assembleia, com 
diversidade de opiniões, sem restringir a participação popular. O conselheiro José Luis sugere 
manter os seguintes eixos: instrumentos de promoção da função social da propriedade; plano 
diretor; gestão ambiental, desenvolvimento urbano e rural e acessibilidade. A conselheira Bruna 
sugere: socioeconômico; meio ambiente; habitação e infra- estrutura urbana (gestão do meio 
ambiente urbano e rural); transporte, acessibilidade, mobilidade e zoneamento e expansão 
urbana. O conselheiro Renato afirma que considera que o direcionamento excessivo dos temas 
engessa o foco dos eixos. A conselheira Bruna solicita ver se as perguntas feitas pelo Conselho 
Nacional das Cidades estão sendo respondidas de acordo com os eixos que propôs. O 
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conselheiro Renato analisa as avaliações dos planos anteriores a fim de fortalecer as ideias e 
discussões. A conselheira Bruna propõe então outra maneira de dividir os eixos: levantando as 
possibilidades e problemas e a criação dos grupos em função disso. O presidente Paulo defende 
uma discussão mais prática afim de aproveitar melhor o tempo da reunião, e defende o trabalho 
em cima de 6 temas, para a votação. A arquiteta Bianca ressalta que a reunião foi necessária 
para que esses temas possam ser escolhidos, que serão definidos pela comissão preparadora e 
que o IPLAN está aberto a ideias, sugestões e críticas, para melhor acesso às pessoas que 
participarão da conferência. O presidente Paulo sugere a inclusão dos temas: socioeconômico e 
ambiental, zoneamento e expansão urbana, para que sejam ser levados à comissão. A arquiteta 
Bianca solicita a inclusão de temática específica sobre zoneamento e expansão urbana. A 
conselheira Margolaine acredita que a discussão está usando como base os eixos expostos por 
Bianca no início da reunião. O presidente Paulo solicita o acréscimo do tema rural ao eixo: 
Desafios da gestão do desenvolvimento urbano, e a conselheira Bruna salienta que o 
zoneamento e expansão urbana devem entrar eixo sobre o Plano Diretor. A arquiteta Bianca dá 
ênfase na importância da participação popular no Plano Diretor e reforça a importância da 
existência de um eixo abordando a temática. O presidente Paulo afirma que o IPLAN está aberto 
a sugestões sobre os eixos e finaliza a discussão dos mesmos. 4) Plano Diretor: leitura e 
discussão sobre o Termo de Referência. O presidente Paulo menciona que o IPLAN está 
aguardando o último parecer jurídico da licitação do Plano Diretor e informa que como a 
Coordenadora da Revisão do Plano Diretor, a arquiteta Jamile Salim, não pode participar da 
reunião, a secretaria executiva do Conselho enviará o Termo de Referência para ciência dos 
conselheiros via e-mail. 5) Palavra livre.  O presidente Paulo cita que o conselheiro Jarbas propôs 
a discussão de uma proposta de zoneamento industrial. O conselheiro Jarbas se manifesta 
observando que suscitou essa discussão na reunião anterior e menciona a falta de um regimento 
que regulamente condomínios nessa região, e diz que percebe a demanda para tal, além disso, 
sugere a criação de grupo de estudos sobre o tema. O presidente Paulo contextualiza explicando 
que existem regras sobre parcelamento do solo, mas que não incluem as áreas industriais. Os 
conselheiros deliberam sobre o assunto e formam comissão para discutir o tema. A comissão é 
instituída e composta pelos seguintes conselheiros: Paulo Barros, Jarbas Góes, Nelson Calderari, 
Margolaine Giacchini, Gustavo Barbur e Bruna Degraf. 6) Avaliação das propostas da 5ª 
Conferência Municipal da Cidade. O conselheiro Renato solicita que o Conselho faça o 
encaminhamento das avaliações das propostas anteriores, para que faça as solicitações e 
disponibilize o material. A arquiteta Bianca dá sequência à apresentação das propostas que cada 
eixo produziu para deliberação do Conselho. São elas: imediata instalação do Conselho 
municipal da cidade, discussão e aprovação de legislação municipal, criação de instrumentos de 
gestão orçamentária e participativa, efetivação da lei nº 12527, aprovação de emenda da lei 
orgânica do município de Ponta Grossa, efetivação imediata do fundo municipal de 
desenvolvimento urbano da lei nº9347, revisão e readequação da legislação municipal de 
zoneamento urbano e rural , efetivar as normas cicloviárias na lei nº11211, imediata adequação 
do plano diretor de Ponta Grossa à lei nº 12608, promover companha de revogação do atual 
contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo com audiências públicas, 
promover reforma urbana em Ponta Grossa, aplicação de instrumento urbanístico de 
parcelamento e uso compulsório do solo que não atende a função social da propriedade 
segundo a lei municipal nº 10753, regulamentação através de lei municipal ordinária, aplicação 
de regularização fundiária, resgate do programa pró limpeza, efetivação da lei municipal nº 
11046, criação do plano municipal de resíduos sólidos, incluir programa de capacitação de 
lideranças da sociedade civil, divulgação institucional sobre o tema de desenvolvimento de 
Ponta Grossa, criação de órgão similar ao IPLAN, realização da Conferência Ponta Grossa 
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Sustentável. A arquiteta Bianca pede a definição dos encaminhamentos, porque muitas dessas 
propostas estão ligadas ao Plano Diretor, que estará em processo de revisão em breve. O 
conselheiro Renato segue questionando qual será a formatação dos encaminhamentos para a 
6ª Conferência. O conselheiro Fabio comenta que a última Conferência foi inconclusiva. O 
presidente Paulo indaga prazos e solicita que a apresentação seja enviada aos conselheiros 
ausentes também. A arquiteta Bianca lembra aos presentes que a próxima reunião será dia 19 
de abril, sendo esta a última antes da Conferência e o prazo será curto para certas decisões que 
precisam de aprovação. 7) Encerramento. O conselheiro Jarbas questiona se houveram 
alterações no Projeto de Lei do Estudo do Impacto de Vizinhança e comenta que o mesmo não 
está disponível no site da Prefeitura Municipal. O presidente Paulo explica que o projeto 
aprovado segue a proposta elaborada pelo IPLAN e diz que espera agilidade nas ações de 
regulamentação. Finalizando as discussões, o Presidente Paulo Barros agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião. 
  


