MINUTA
ATA DA 53ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCITIBA
 Data: 22/08/2019
 Horário: das 14:30h às 17:30h
 Local: IPPUC–Auditório
 Relação dos Participantes: Conforme Lista de Presença anexa
 Pauta:
01 - Verificação do quórum;
02 – Abertura - Palavra do Presidente;
03 - Aprovação da Pauta;
04 - Informes da Secretaria Executiva;
05 – Informes dos Planos Setoriais
06 - Apresentação: Planos Regionais de Curitiba
07 - Informes dos Conselheiros;
08 – Encerramento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 - Verificação do quórum
. Secretaria Executiva do CONCITIBA
. Verificada a existência do quórum regimental.
02 – Abertura - Palavra do Presidente
. Presidente do CONCITIBA e IPPUC - Luiz Fernando de Souza Jamur,
representado pelo Assessor da Presidência – Ricardo Antônio de Almeida
Bindo: Após dar boas-vindas a todos, mencionou que a Prefeitura e o IPPUC
estão desenvolvendo diversos trabalhos em prol da cidade de Curitiba, com
ênfase aos vários projetos em elaboração com vistas à obtenção de
financiamentos internacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD.

03 - Aprovação da Pauta
. Coordenadora-Geral do CONCITIBA: Sheila Branco
. Aprovada por unanimidade
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04 - Informes da Secretaria Executiva- Destaques:
. Coordenadora-Geral do CONCITIBA: Sheila Branco

4.1 - Posse de novos conselheiros:
. Universidade Federal do Paraná - UFPR:
. Titular: Silvio Parucker

. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba - SISMUC:
. Titular: Vicente Pereira de Freitas
4.2 – Deliberação das Atas das 47ª, 48ª, 49ª e 50ª Reuniões Ordinárias
. Todas aprovadas por unanimidade.
4.3 – Notícia sobre reunião abordando o tema dos Conselhos de Políticas Públicas
 Ricardo Vilarinho da Costa (Universidade Livre para a Eficiência Humana –
UNILEHU): Relata que esteve em audiência pública no Estado, com
representantes de vários conselhos, a qual abordou a situação dos Conselhos de
Políticas Públicas tendo em vista a perspectiva nacional. Observou que o modelo
de gestão “top down” (de cima para baixo) para este tipo de conselho não
funciona. O modelo de gestão para este tipo de conselho deve ser o “botton up”
(de baixo para cima), que é o modelo adotado pelo Conselho da Cidade de
Curitiba, onde os conselheiros reunidos em plenária apreciam os temas técnicos
importantes para acidade e, nas Câmaras Temáticas estudam e debatem com
mais profundidade estes temas, colaborando com seus conhecimentos e
experiências, como está sendo feito nos Planos Setoriais, em especial na Câmara
coordenada por ele, a de Mobilidade. Que este é o melhor modelo de gestão de
conselho de política pública. Complementou que trabalha e estuda há anos com o
tema e que modelos como o “botton up”, gestão participativa, gestão colaborativa,
é responsabilidade social corporativa, capitalismo consciente, são os modelos que
funcionam. E que o mais importante é participar, independente das eventuais
ausências, o que importa é que os conselheiros estão atentos e ativos para
trabalhar os temas importantes, o que importa é que o CONCITIBA é um conselho
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ativo, organizado, que debate, que trabalha, e que os conselheiros que realmente
tem interesse em ajudar estão sempre presentes, estão ali.

05 - Informes dos Planos Setoriais:
 Miguel Ostoja Roguski (Coordenador dos Planos Setoriais e Secretário
Executivo do CONCITIBA): Mostrou o planejamento da evolução dos trabalhos dos
Planos Setoriais aprovado no ano passado, com as etapas previstas e as etapas já
realizadas, como a aprovação da metodologia de participação popular, a realização
de um Seminário de Macrotendências com a interação com a academia através de
soluções urbanas inovadoras, a criação das Câmaras Temáticas, tendo sido
realizadas 22 reuniões em 2018. Observou que, como o ressaltado pelo Assessor da
Presidência Ricardo Antonio de Almeida Bindo, que os técnicos do IPPUC e da
Prefeitura estão trabalhando exaustivamente nos projetos exigidos como requisitos
técnicos para que o município de Curitiba consiga obter os financiamentos junto ao
BID e também junto a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD. Enfatizou o
convite à participação dos conselheiros nas Câmaras Temáticas para ampliarmos os
debates, pois é a instância adequada para o aprofundamento de conhecimentos e
debates do Conselho, para que os temas venham mais aprofundados e esclarecidos
para as reuniões ordinárias do Conselho.
06 – Apresentação:

Planos Regionais de Curitiba
 Fabiano Borba (Arquiteto – IPPUC): Mencionou que o trabalho está sendo
desenvolvido por uma equipe de 10 arquitetos do IPPUC junto a cada uma das
Regionais de Curitiba, bem como outros setores correlatos do IPPUC e Prefeitura.
Explicou que os Planos Regionais são um conjunto de diretrizes, propostas, metas
de curto, médio e longo prazo, para promover o desenvolvimento de toda a cidade,
através do contexto e escala das administrações regionais, integrando e aplicando
as diretrizes e princípios contidos no Plano Diretor às prioridades locais. Salientou a
complementaridade dos Planos Regionais com os Planos Setoriais, e uma visão
geral da metodologia que será norteando os trabalhos, bem como a previsão de
calendário de desenvolvimento. Salientou que a metodologia é participativa,
abrangendo as Administrações Regionais, diversos setores da Prefeitura, o
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CONCITIBA, vários setores do IPPUC – com destaque para o Setor de
Geoprocessamento e Monitoração, diversas secretarias da Prefeitura, e as
Prefeituras dos municípios vizinhos a Curitiba, além da previsão de uso dos
instrumentos de participação popular, como o “Fala Curitiba”, as audiências públicas
e o CONCITIBA. Também salientou que já foi feita uma exaustiva pesquisa e análise
dos dados e planos previstos nos Planos Regionais vigentes em Curitiba. Foram
realizadas diversas reuniões com as equipes das Administrações Regionais para
levantamento das informações, necessidades e solicitações específicas de cada
uma, que diferem entre si face suas particularidades, ou seja, funcionam no modelo
“botton up” (de baixo para cima), com as informações vindo das territorialidades.
Relevantes também foram as reuniões com as equipes técnicas dos municípios
limítrofes a Curitiba, para que a equipe do IPPUC tenha um intercâmbio de
informações com vistas a elaborar os Planos mais adequados à realidade e às
necessidades específicas das Regionais. Exemplificou o formato dos trabalhos que
estão sendo realizados utilizando os mapas, tabelas e dados da Regional do
Boqueirão. Ainda apresentou diversos mapas, metodologias, tabelas, estudos e
pesquisas utilizados nos trabalhos, como a pesquisa Origem-Destino, indicadores,
mapas de calor, etc, bem como a previsão de projetos para a qualificação de áreas
degradadas, visando sempre a convergência dos Planos Regionais com os diversos
projetos desenvolvidos pelo IPPUC.
 Ricardo Vilarinho da Costa (Universidade Livre para a Eficiência Humana –
UNILEHU): Iniciou dizendo como ficou impressionado com qualidade técnica dos
trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e que sendo especialista na área de TI
(Tecnologia da Informação), sabe da complexidade técnica envolvida. Continuou
mencionando que, tendo conhecimento de áreas técnicas de outros municípios, os
trabalhos desenvolvidos pelos técnicos do IPPUC em muito superam os de outros
municípios. Parabenizou toda a equipe envolvida nos trabalhos.
 Ricardo Antônio de Almeida Bindo (Presidente CONCITIBA): Explicou que cada
Regional de Curitiba é como se fosse uma cidade, dado seu volume populacional e
complexidade territorial, comparadas inclusive às principais cidades de Curitiba. Os
Planos Regionais vigentes foram elaborados em 2018.
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 Roberto Gava (Fundação João José Bigarella para Estudos de Educação
Ambiental – FUNABI): Perguntou se existe um levantamento Reserva Particular do
Patrimônio Natural Municipal - RPPNM de Curitiba.
 Fabiano Borba (Arquiteto – IPPUC): Respondeu que sim, existe esse
levantamento e mostrou um dos mapas da apresentação.
 Mônica Máximo (Arquiteta – IPPUC): Complementou a resposta informando que
no site do IPPUC, no link do “Info Curitiba”, constam todas as unidades de
conservação de Curitiba, incluindo as RPPNM.
07 – Informes dos Conselheiros:
 Janaína de Fátima Chudzik (Instituto Histórico e Geográfico do Paraná IHGPR): Convidou a todos para a “Semana de Geografia” promovida pelo Instituto
Histórico e Geográfico do Paraná.
08 – Encerramento:
 Conclusões Registradas:

Deliberação - Sheila Branco (Coordenadora-Geral - CONCITIBA): Atas das 47ª,
48ª, 49ª e 50ª Reuniões Ordinárias. Todas aprovadas por unanimidade.
 Esta é a síntese da Reunião.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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