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ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DAS CIDADES DE AGUDOS DO SUL. 

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal das Cidades de Agudos do Sul, em 14  de março de 2018.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e 1 

dezoito), na sala dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, situada 2 

na Rua José Bencz, nº 24, sala 2 , Centro, nesta cidade de Agudos do 3 

Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do 4 

Conselho de Desenvolvimento Municipal das Cidades de Agudos do Sul, 5 

com assinaturas constantes na lista de presença, onde se verif icou a 6 

presença de 09 (nove) part icipantes. O Conselheiro Mário Daltro 7 

Londero da Silva just if icou sua ausência devido a ter assumido 8 

compromissos anteriores. O Conselheiro Wanderlei Cordeiro não foi 9 

localizado para informar sobre a reun ião. O Engenheiro da Prefeitura 10 

Municipal Sr. Rodrigo Rodrigues inicia a reunião falando sobre o Plano 11 

Diretor do Município que é o mecanismo legal ou o conjunto de Leis que 12 

regem o Município. Este Plano além de organizar e trazer ordem na 13 

urbanização da c idade também visa orientar a ocupação do solo urbano 14 

preservando o meio ambiente e a memória dos que al i residem ou 15 

residiam. Também existe o conflito de interesses particulares de  donos 16 

de imóveis e loteamentos . Diz que precisa ser dado andamento as 17 

adaptações que precisam acontecer para que se faça as atualizações 18 

necessárias no referido Plano Diretor existente. Para que tudo isso 19 

possa vir a acontecer, o Conselho Municipal do Desenvolvimento das 20 

Cidades, de Agudos do Sul, precisa estar em pleno func ionamento. 21 

Inicia-se com a eleição da Mesa Diretora que f icou assim definida: 22 

Presidente: Marcelo de Lima Ferreira; Vice -Presidente: Mário Daltro 23 

Londero da Silva; 1ª Secretária: Joelma Alberton Maciel e 2º Secretário: 24 

João Maria de Souza. Após a eleição os membros foram empossados. 25 

O Presidente conduz a reunião agradecendo a todos pela confiança e 26 

sugere que seja feito um Calendário de reuniões para o ano de 2018; 27 

foi definido que serão reuniões mensais, realizadas na últ ima terça -feira 28 

do mês, as 9h, na Sala dos Conselhos.  Em seguida o Engenheiro 29 

Rodrigo fala do Projeto que foi enviado à Secretaria Municipal de Obras 30 

pelo Sr. Relindo, que será uma obra de esquina, na Rua  Cezinha 31 

Massaneiro de França Alves com a Rua Candido Fagundes dos Santos, 32 

e solicita autorização do Conselho, pois o projeto contradiz com a lei 33 

391/2017 (Código de Obras), pois em projeto, a taxa de ocupação 34 

ultrapassou o permitido, assim como a taxa de permeabil idade f icou 35 

menor que a Lei estabelece. O Sr. Rodrigo sugere que seja feito uma 36 

cisterna (a qual já está no projeto) , com capacidade de 3.000 (três mil 37 

l i t ros) para armazenamento de água. Desta forma poderá ser construída 38 

a edif icação dentro do terreno, onde a água captada pela área do 39 

telhado não inf i lt rará no solo nem escoará, mas f icará armazenada,  40 
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tendo assim a preservação necessária ao meio ambiente, com 41 

aproveitamento maior do terreno. Todos os conselheiros concordam 42 

f icando APROVADO a construção desse imóvel junto com a  cisterna. 43 

Ainda com a palavra, o Engenheiro diz que não há necessidade de se 44 

proibir construções, mas fará o trabalho de orientar para que se faça 45 

de maneira correta, sem agressões à natureza. O Conselheiro José 46 

Pires de Oliveira fala que o Plano Diretor  foi criado dentro do seu 47 

mandato de Prefeito. Foi contratada uma empresa para realizá -lo, que 48 

desconhecia a realidade do município. Para isso foram realizadas 49 

várias audiências públicas, com pouca part icipação da comunidade. 50 

Porém, em relação aos municípios vizinhos, foi um dos Planos Dir etores 51 

mais acertados. Mas não segue-se a Lei e há casos de invasões de ruas 52 

por parte da população. Rodrigo fala que existem muitos problemas 53 

também com mapas, pois há medições errôneas. O Município precisar 54 

criar o cargo para contratação de um Fiscal de Obras, com formação e 55 

que seja concursado. Desta forma, muitos problemas não serão 56 

encontrados no futuro, pois o mesmo terá o entendimento necessário 57 

para preveni-los. Os erros do passado não poderão ser corrigidos, mas 58 

pode-se fazer o que é certo a part ir  de agora. Fala também que as 59 

construções novas que estão irregulares, são documentadas e os donos 60 

dos imóveis tem ciência do que está acontecendo. Para conhecimento 61 

do Conselho, o Engenheiro Rodrigo apresenta um projeto de construção 62 

de um loteamento familiar, com mais de 80 (oitenta) lotes e que tem o 63 

objetivo de fazer a nomeação e decreto de uma rua para comercializar 64 

tais lotes. Há grandes irregularidades neste terreno , e será convocada 65 

uma reunião, juntamente com o dono do loteamento , para que se tome 66 

as devidas providências. Será discutido posteriormente. Deliberações 67 

a serem expedidas pelo Conselho: Resolução com a composição da 68 

Mesa Diretora do CMDC; Resolução f ixando Calendário de Reuniões 69 

Mensais. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente agradece a 70 

presença de todos e marca a próxima reunião para o dia 24  de abri l  do 71 

ano corrente, às 9 horas, na Sala dos Conselhos Municipais . Para 72 

constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva 73 

dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata que após l ida e aprovada será 74 

assinada por mim e pelo Presidente Marcelo de Lima Ferreira . 75 


