
Conselho da Cidade de Pontal do Paraná 

2° Reunião 

Dia: 10 de dezembro de,2020 

`Horário: 10:00 

Local: Sala de Reunião do Poder Executivo (Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná) 

Assuntos Tratados: 

• Possibilidade de uma próxima reunião remota; 
• Portaria dos membros; 

• Processos n2  15547/2018, 3072/2018 e 6623/2019. 

A- Em votação, foi aprovada a possibilidade de Reunião Remota, via " ZOOM", que 
possui tempo máximo de 40 minutos, ou "TEAMS", ou outro meio a ser definido. 

B- Em votação concorda-se com a inclusão dos membros faltantes na portaria anterior, 
informo ainda que já existe—o decreto n° 9.089 de 12 de novembro de 2020, onde o 
mesmo dispõe de todos os membros e suplentes para integrarem o CMC (Conselho 
Municipal das Cidades), anexado a essa ATA. 

C- Discussão sobre processo Vitamar (15547/2018), com projeto aprovado pela 
Prefeitura ocorreu a "Reprovação" em vistoria, pois a obra encontra-se em 
desconformidade com o Código de Obras. Por votação o conselho opina por liberar 
Habite-se uma vez que o projeto apresentado em obra era o mesmo Aprovado na 
prefeitura, ainda solicita explicações, por parte do responsável pela aprovação 

S. 

relatando o método utilizado. 

D- Segue-se pára analise do processo n2  3072/2018, a obra não atendeu o recuo, 
conforme projeto aprovado, pois o lote não estava com a metragem indicada em 
registro, sendo menor em vistoria "in loco", o habite-se foi liberado e todos 
concordaram com o procedimento. 

E- Processo n° 6623/2019, a obra foi executada em desconformidade com o projeto 
apresentado e aprovado na prefeitura, houve acréscimo de cobertura na garagem, no 
recuo, o que foi reprovado pela fiscalização, sendo assim, a comissão reprova a obra e 
deverá solicitar a demolição da cobertura. 

Por fim, o conselho observou a necessidade de revisão do Plano Diretor para atender a 
realidade do município. 
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