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GT DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO 

                                                                                                                                            00/2015 

O Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento Interno do CONSELHO 

ESTADUAL DAS CIDADES – CONCIDADES PARANÁ, deliberou em sua 

reunião do dia 26/10/2015, com a presença dos Conselheiros registrada em lista de 

presença o que segue relatado abaixo: 

 

Considerando todos os fatos já registrados em Atas do Pleno do Conselho, considerando o 

desserviço para com este GT, considerando a convocação por parte da Secretaria Executiva de 

reunião extraordinária especifica para aprovação da proposta de minuta do Regimento Interno 

proposta por este GT, considerando o relatório recebido da Procuradoria Geral do Estado e 

considerando a intenção dos membros de Grupo de Trabalho em avançar,  decidimos mais uma vez 

debater a minuta da proposta de Regimento Interno com a intenção de adequar e apresentar ao 

Pleno do Conselho uma proposta com viabilidade jurídica porem mantendo a legitimidade dos 

encaminhamentos anteriormente feitos. 

Terminado a analise do Relatório da PGE, o Grupo debateu todas as observações e alterações 

propostas pelos presentes e da maneira mais consensual possível adequou Artigos e parágrafos que 

entendemos necessários. 

Finalizada as alterações, adequamos a proposta que será apresentada para leitura e aprovação do 

Plenario em Reunião especifica para este fim. 

E que após analise e observações do Pleno, o texto final aprovado será encaminhado para a 

Secretaria Executiva que devera  adequar a Minuta aos aspectos formais com base na Lei 

Complementar 95/1998 e no Manual de Redação Oficial do Estado do Paraná conforme sugerido 

pela PGE e providenciar sua imediata publicação. 

Sendo o que tínhamos para registrar. 

 


