
 

 

 

  

 

2008/2009 
 

CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA 
CONCITIBA 
 
Secretaria Executiva 
 

[BALANÇO BIANUAL] 
Este documento contém o Balanço dos Trabalhos do CONCITIBA realizado nos anos de 2008 e 2009 



 
2 

 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Presidente do CONCITIBA 
 

CONSELHEIROS DO CONCITIBA 
 
PODER PÚBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida 
Ricardo Antonio de Almeida Bindo – Suplente 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba 

Alfredo Vicente de Castro Trindade - Titular 
Maria Lúcia Rodrigues – Suplente 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Mauro Sergio Trauczinnski Rocha – Titular 
Claudine Camargo Bettes - Suplente 

Procuradoria Geral do Município 

Marco Aurélio Becker - Titular 
Teresa Elvira Gomes de Oliveira - Suplente 

Companhia de Habitação de Curitiba  

Rosângela Maria Batistella – Titular 
Olga Mara Prestes – Suplente 

Urbanização de Curitiba AS 

  
PODER PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Vereador Omar Sabbag Filho – Titular 
Vereador João Luiz Cordeiro (João do Suco) – 
Suplente 

 

  
SETOR PRODUTIVO  
Hélio Bampi – Titular 
 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

Emerson Carlos Langner – Suplente Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do 
Estado do Paraná 

Ardisson Naim Akel - Titular 
 

Federação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Paraná 

Biratã Higino Almeida Giacomoni – Suplente Sindicato das Indústrias de Instalações Telefônicas no 
Estado do Paraná 

Ubiraitá Antônio Dresch – Titular Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 
do Paraná 

Sandro Nelson Vieira – Suplente Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água, 
Obras e Serviços do Estado do Paraná 

  
SETOR ACADÊMICO, PROFISSIONAL OU NÃO GOVERNAMENTAL 
Cristina de Araujo Lima – Titular Universidade Federal do Paraná 
Carla Dinahel Costa - Suplente Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Curitiba 
Ana Carmen de Oliveira – Titular Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Paraná 
Marilucia Cyrino Rodrigues – Suplente Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região 
Bruno César D. Meirinho – Titular AMBIENS – Sociedade Cooperativa 
Carolina Caraiba N. Alves – Suplente Terra de Direitos – Organização de Direitos Humanos 
  
MOVIMENTOS POPULARES  
Maria da Paz de Sena Basso- Titular Confederação Nacional das Associações de 

Moradores 
Luiz de Mauro - Titular 
 

Federação das Associações de Moradores do Estado 
do Paraná 

Timoteo Borges de Campos - Titular 
 

Clube de Mães União Vila das Torres 

Luiz Antunes Rodrigues – Suplente Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de 
Curitiba e Região Metropolitana 

 



 
3 

 

DIRETORIA DO IPPUC??? 
 
SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Rosane Aparecida Valduga 
Coordenadora da Secretaria Executiva do CONCITIBA 
 
Emanoele Leal 
Coordenadora Adjunta do CONCITIBA 
 
Sheila Branco 
Coordenadora Administrativa Adjunta 
 
Léa Veiga Guimarães 
Gestora Administrativa 
 
 
Sandra Maria dos Santos 
Gestora Administrativa Adjunta  



 
4 

 

APRESENTAÇÃO 

Cumprindo os princípios da gestão democrática, participação social e transparência, 
estabelecidos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de Curitiba, o 
Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA apresenta o balanço dos seus primeiros dois 
anos de atuação. 

Neste período o CONCITIBA enfrentou grandes desafios. Dentre os principais podemos d 
estacar a sua estruturação interna, o controle social e a formulação de propostas para a 
melhoria do desenvolvimento urbano e a coordenação da 4ª Conferência Municipal da Cidade 
de Curitiba. 

Este documento contém a síntese dos trabalhos realizados de forma cooperativa entre 
representantes da Sociedade Civil organizada e do Poder Público Local. 

 

 

Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida 

Presidente do CONCITIBA  
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1. ESTRUTURAÇÃO INTERNA 
 

O CONCITIBA foi criado pela Lei nº 12.579 de 18 de dezembro de 2008. Em linhas gerais este 
instrumento legal determinou a finalidade do conselho em atuar na formulação, elaboração e 
acompanhamento da Política Urbana Municipal. Também definiu as competências, a 
composição e a representação do conselho, delegando ao órgão colegiado a atribuição de 
regulamentar o seu próprio funcionamento. 

Assim, em julho de 2008 o conselho aprovou o seu regimento interno, aprovou a composição 
Secretaria Executiva e instalou três Câmaras Temáticas: Moradia e Saneamento, Grandes 
Projetos Legislação Urbanística, Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

Estes atos são um grande legado deixado pelos atuais conselheiros aos futuros membros do 
CONCITIBA e à gestão democrática da cidade, pois permitiu ao conselho “sair do papel” e se 
tornar uma instituição atuante. 
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1.1 Lei nº 12.579 de 18 de dezembro de 2008 - Dispõe sobre a criação do Conselho da Cidade 
de Curitiba e dá outras providências. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei:   
 
Art. 1º. Fica criado o Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, órgão colegiado municipal de política 
urbana nos termos da Lei Municipal nº 11.266, de 16 de dezembro de 2004, com a finalidade de atuar na 
formulação, elaboração e acompanhamento da Política Urbana Municipal, segundo diretrizes da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 e do Plano Diretor, tendo por finalidade a gestão democrática da cidade. 
Parágrafo único. O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA é unidade colegiada, vinculada por linha de 
tutela e subordinação ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, autarquia 
municipal instituída pela Lei nº 2660, de 1º de dezembro de 1965, a quem organicamente incumbe a Política 
Urbana Municipal. 
 
Art. 2º. Compete ao Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA:   
I - propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor de Curitiba, bem como dos 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dele decorrentes;   
II - apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de Curitiba e da legislação 
urbanística a ele referente;   
III - apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas consorciadas e outras propostas de 
projetos de lei com interesse urbanístico;   
 
IV - sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos municipais, 
com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais justo e sustentável;  
V - propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam ter repercussão no 
desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na equidade do Município;   
VI - apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração na legislação urbanística, previamente ao momento 
de sua modificação ou revisão;  
VII - Convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliar Conferências Municipais da Cidade, consoante à 
agenda de outros municípios, região, estado e do país.   
 
Parágrafo único. Para cumprir suas finalidades, o Conselho da Cidade de Curitiba -  
CONCITIBA terá Secretaria Executiva e Regimento próprios, inclusive para definir processo  
de indicação ou eleição de conselheiros e formas de transparência dos seus atos, os quais serão  
regulamentados por ato do Poder Executivo.   
 
Art. 3º. A composição do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA será de 15 (quinze) membros titulares e 
respectivos suplentes, distribuídos em 4 (quatro) segmentos, a saber:    
I - 6 (seis) representantes do Poder Público de livre escolha do Prefeito Municipal, sendo pelo menos um 
indicado pela Câmara de Vereadores;   
II - 3 (três) representantes dos setores produtivos, nas áreas de bens ou de serviços que contribuam 
diretamente com o desenvolvimento urbano;   
III - 3 (três) representantes de setores acadêmico, profissional ou não governamental que contribuam na 
geração de conhecimentos nas áreas temáticas urbanísticas;   
IV - 3 (três) representantes de instituições ligadas ao setor de movimentos populares ou de grupos sociais que 
representem usuários de políticas públicas locais ligadas à evolução urbana, com ênfase para serviços públicos 
com demanda crescente e ainda não atendida pelas práticas da política urbana municipal.   
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§ 1º. Os membros do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA representarão instituições ligadas às 
seguintes temáticas, que poderão, por alteração regulamentar com caráter regimental específico, ser 
ampliadas ou agrupadas de forma diversa, desde que consoantes à verticalidade da Política Urbana Nacional: 
a) habitação e serviços urbanos coletivos; b) infra-estrutura e saneamento ambiental; c) mobilidade; e d) 
Legislação Urbanística.   
§ 2º. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, com direito a uma recondução por igual período, 
desde que renovados nesse prazo um terço de cada segmento.   
§ 3º. Os representantes de entidades representativas dos setores citados nos incisos deste artigo deverão 
comprovar atuação no âmbito do município ou região metropolitana.   
§ 4º. Os trabalhos do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA serão coordenados pelo Diretor Presidente 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC ou, na ausência ou impedimento, por 
membro da Diretoria Executiva desta Autarquia, de sua livre escolha, cabendo ao mesmo voto de desempate 
se necessário.   
§ 5º. A função de Conselheiro da Cidade será voluntária e não remunerada, sendo considerada serviço público 
relevante para os fins de direito e podendo ser suspensa a bem do interesse público ou pela ausência anual do 
titular em um quinto das sessões, o que acarretará na posse do respectivo suplente para finalizar o biênio.   
 
Art. 4º. O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA poderá instituir, exclusivamente para fins de sua 
assessoria técnica interna: I - 4 (quatro) ou mais Câmaras Temáticas, consoantes ao § 1º do art. 3º desta lei; e 
II - observadores ou Comitês descentralizados, segundo as Regionais Administrativas da prefeitura, para 
acompanhar a efetividade local nas diretrizes municipais da Política Urbana.   
 
Art. 5º. O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA será regulamentado no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias a partir do início das atividades ou posse dos seus membros e respectivos suplentes, indicados por cada 
segmento, devendo seu formato regimental se ajustar, quando necessário, de forma consoante e simultânea à 
lei do Plano Diretor Municipal e à legislação correlata que incida na Política Urbana Municipal.   
 
Art. 6º. Caberá às entidades e instituições pertencentes a cada segmento definido no art. 3º a indicação inicial, 
de caráter prévio à definição regimental do órgão, dos membros e dos suplentes às vagas do Conselho da 
Cidade de Curitiba - CONCITIBA, mediante sessão ou sessões específicas convocadas pelo Diretor Presidente 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
contado a partir da publicação desta lei.    
 Parágrafo único. A sessão ou sessões referidas no caput deste artigo serão pautadas e convocadas por edital 
publicado em periódico de ampla circulação regional e, durante o seu transcurso, caso não seja obtido 
consenso quanto à representação inicial de cada segmento para as vagas do CONCITIBA, poderá ser utilizado o 
sorteio como critério de desempate na indicação dos respectivos membros.   
 
Art. 7º. O art. 2º da Lei nº 2.660, de 1º de dezembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:   
"Art. 2º. Para o cumprimento de suas finalidades, compõem o IPPUC os seguintes órgãos:   
I - Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA;   
II - Conselho Administrativo; III - Diretoria Executiva." (NR)   
 
Art. 8º. O art. 3º da Lei nº 2660, de 1º de dezembro de 1965, passa a vigorar com a se- 
guinte redação:   
"Art. 3º. O Conselho Administrativo será presidido pelo Prefeito Municipal e  
integrado por 15 (quinze) membros, a saber:   
I - 5 (cinco) integrantes da Diretoria Executiva do IPPUC;   
II - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Curitiba;   
III 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Urbanismo;   
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas;   
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VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;   
VII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;   
VIII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;   
IX - 1 (um) representante da URBS - Urbanização de Curitiba S/A;   
X - 1 (um) representante da Fundação de Ação Social - FAS;   
XI - 1 (um) representante da Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT.   
§ 1º. As atribuições e atividades do Conselho Administrativo serão regulamentadas por decreto.   
§ 2º. O mandato do Conselho Administrativo será de 2 (dois) anos, com direito a uma recondução." (NR)   
 
Art. 9º. Ficam expressamente revogadas:   
I - a Lei nº 10.071, de 12 de dezembro de 2000;   
II - a Lei nº 10.511, de 27 de junho de 2002.   
 
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.   
  
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de dezembro de 2007.   
  
  
Carlos Alberto Richa  
PREFEITO MUNICIPAL   
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1.2 Decreto nº 108 de 20 de fevereiro de 2008 – Nomeia membros titulares e suplentes do 
CONCITIBA 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais de 

conformidade com o inciso IV, do artigo 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, Lei Federal nº 

10.257/2001, Lei nº 12.579/2007 e tendo em vista o contido nos Ofícios n.ºs 31 e 41/2008 - IPPUC, DECRETA:  

Art. 1º Nomear os membros do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, abaixo nominados:  

 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO  

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba  

Titular: AUGUSTO CANTO NETO - Presidente  

Suplente: SUSANA LINS AFFONSO DA COSTA DE ANDRADE  

 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente  

Titular: ALFREDO VICENTE DE CASTRO TRINDADE  

Suplente: MARIA LUCIA RODRIGUES  

 

Procuradoria Geral do Município  

Titular: MAURO SERGIO TRAUCZINSKI ROCHA  

Suplente: CLAUDINE CAMARGO BETTES  

 

Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT  

Titular: MARCO AURELIO BECKER  

Suplente: TERESA ELVIRA GOMES DE OLIVEIRA  

 

URBS - Urbanização de Curitiba S.A.  

Titular: ROSANGELA MARIA BATTISTELLA  

Suplente: OLGA MARIA PRESTES  

 

Câmara Municipal de Curitiba - CMC  

Titular: LUIZ FELIPE BRAGA CORTES  

Suplente: LEONIDAS KUZMA  

 

REPRESENTANTES DO SETOR PRODUTIVO  

Titular: HÉLIO BAMPI - FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná  

Suplente: CONSTANTINO BEZERUSKA - SIMOV - Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Estado do 

Paraná  

 

Titular: ARDISSON NAIM AKEL - FACIAP - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná  

Suplente: BIRATÃ HIGINO ALMEIDA GIACOMONI - SIITEP - Sindicato das Indústrias de Instalações Telefônicas 

do Estado do Paraná  

 

Titular: UBIRAITÁ ANTÔNIO DRESCH - SINDUSCON-PR- Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do 
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Paraná  

Suplente: SANDRO NELSON VIEIRA - SINELTEPAR - Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e 

Serviços do Estado do Paraná  

 

REPRESENTANTES DO SETOR ACADÊMICO, PROFISSIONAL OU NÃO GOVERNAMENTAL  

Titular: CRISTINA DE ARAUJO LIMA - Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Suplente: CARLA DINAHEL COSTA - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba - SISMUC  

 

Titular: ANA CARMEN DE OLIVEIRA - Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Paraná - SINDARQ  

Suplente: LEOVALDA RODRIGUES MOREIRA - Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-11.ª Região  

 

Titular: ALEXANDRE DO NASCIMENTO PEDROZO - AMBIENS Sociedade Cooperativa  

Suplente: VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - Terra dos Direitos - Organização de Direitos Humanos  

 

REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES LIGADAS A MOVIMENTOS POPULARES OU GRUPOS SOCIAIS  

 

Titular: CARLOS ALBERTO MAIA - Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM  

Suplente: LUIZ ANTUNES RODRIGUES - Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Curitiba e Região 

Metropolitana - AUTRACO  

 

Titular: LUIZ DE MAURO - Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná - FEMOPAR  

Suplente: TIMOTEO BORGES DE CAMPOS - Clube de Mães União Vila das Torres  

 

Titular: EDSON FELTRIN - Federação Democrática das Associações de Moradores, Clubes de Mães, Entidades 

Beneficentes e Sociais de Curitiba - FEMOTIBA  

Suplente: JOÃO BARBOSA RAMOS - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Parceiros do Meio 

Ambiente - ACAMPA.  

 

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 20 de fevereiro de 2008.  

 

Carlos Alberto Richa  

Prefeito Municipal  

 

Rui Kiyoshi Hara  

Secretário do Governo Municipal 
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1.3 Decreto Municipal nº 396 de 03 de fevereiro de 2009 – Substitui membro do CONCITIBA 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com o disposto no inciso IV, do artigo 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, Lei Federal 

nº 10.257/2001, Lei nº 12.579/2007, Decreto nº 108/2008 e tendo em vista o contido no Ofício nº 41/2009 - 

IPPUC, DECRETA:  

 

Art. 1º Fica nomeado para compor o Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, na qualidade de membro 

suplente RICARDO ANTONIO DE ALMEIDA BINDO, em substituição a SUSANA LINS AFFONSO DA COSTA, como 

representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.  

 

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 3 de fevereiro de 2009.  

 

Carlos Alberto Richa  

Prefeito Municipal  

 

Rui Kiyoshi Hara  

Secretário do Governo Municipal   

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showingimg.pl?number=12579&year=2007&typ=o&city=Curitiba&state=PR&prefeitura=1
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showingimg.pl?&number=108&year=2008&typ=d&city=Curitiba&state=PR&est=
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1.4 Resolução nº 01 de 03 de julho de 2008 – Compõe a Secretaria Executiva do CONCITIBA - 

REVOGADA 

 

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas competências, previstas no artigo 5º da Lei 

nº 12.579 de 18 de dezembro de 2007, segundo debates e conclusões estabelecidas na sua Sessão Ordinária 

realizada no dia 03 de julho de 2008, 

RESOLVE: 

 1º RATIFICAR a indicação dos seguintes servidores de carreira do 

IPPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, para prestar assistência permanente a este 

conselho, através de sua Secretaria Executiva: 

I. Cláudio José Menna Barreto Gomes, matrícula IPPUC 80.635, na  coordenação; 
II. Emanoele Gegembauer, matrícula IPPUC 81.248, em assessoria técnica em urbanismo; 

III. Léa Veiga Guimarães, matrícula IPPUC 81.029, em gestão administrativa e logística. 
  

 

2º APROVAR o Regimento Interno deste Conselho, segundo os 

termos fixados em anexo único desta resolução. 

  

3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

AUGUSTO CANTO NETO 

Presidente do Conselho 
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1.5 Resolução nº 05 de 14 de Setembro de 2009 – Altera a composição da Secretaria 

Executiva do CONCITIBA 

O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parágrafo 
único do art. 2º da lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007, e considerando a necessidade de estruturação 
da Secretaria Executiva do CONCITIBA,  

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os seguintes servidores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC 
junto à Secretaria Executiva do CONCITIBA: 

I. Rosane Aparecida Valduga, matrícula IPPUC nº 30.158, como Coordenadora; 
II. Emanoele Leal, matrícula IPPUC nº 81.248, como Coordenadora Técnica Adjunta; 

III. Sheila Branco, matrícula IPPUC nº 81.186, como Coordenadora Administrativa Adjunta; 
IV. Léa Veiga Guimarães, matrícula IPPUC nº 81.029, como Gestora Administrativa; 
V. Sandra Maria dos Santos, matrícula IPPUC nº 81.236, como Gestora Administrativa Adjunta. 

 
Art. 2º Revogar a Resolução do CONCITIBA nº 01, de 03 de julho de 2008. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Presidente do CONCITIBA 

1.6 Resolução nº 02 de 07 de agosto de 2008 – Aprova o Regimento Interno do CONCITIBA 

 

O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o parágrafo 

único do art. 2º da Lei Municipal nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e, considerando a decisão emanada 

na sua Primeira Sessão Ordinária e ratificada como redação final na Segunda Sessão Ordinária, do dia 07 de 

agosto de 2008, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno deste Conselho, segundo os termos fixados no Anexo Único desta 

resolução. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

AUGUSTO CANTO NETO 

Presidente do Conselho 

ANEXO ÚNICO: Regimento Interno do Conselho da Cidade de Curitiba 

                                 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º O Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA é órgão colegiado de política urbana que reúne 
representantes do poder público e da sociedade civil, nos termos do Plano Diretor e da Lei Municipal nº 
12.579 de 18/12/2007, tendo caráter orgânico e permanente na estrutura do Instituto de Pesquisa e 
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Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, instituição de Política Urbana Municipal em que desenvolve suas 
atribuições e atividades de lei, nos termos do presente Regimento Interno. 

Art. 2º O Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA tem como finalidades fundamentais formular, elaborar 
e acompanhar as diretrizes do Desenvolvimento Urbano e regional de Curitiba, mediante participação social 
direta da sociedade civil, para promover maior integração entre iniciativas públicas e privadas municipais no 
âmbito da Política Urbana, notadamente ações em:  

I. planejamento e controle urbanos, para rotinas de ordenamento territorial;  

II. infra-estrutura e operações de estruturação urbana; 

III. equipamentos para serviços básicos de interesse comunitário; 

IV. habitação, com ênfase aos lotes ou moradias de interesse social; 

V. saneamento ambiental, manutenção e desenvolvimento sustentável da cidade;  

VI. mobilidade urbana, com ênfase a transporte coletivo, trânsito e acessibilidade; e 

VII. orientação para cumprimento das diretrizes legais incidentes na política urbana. 

 

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES 

Art. 3º São competências do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, nos termos de lei: 

I. propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implantação dos objetivos do Plano diretor Municipal, 
bem como de planos, programas ou projetos de desenvolvimento urbano e ambiental dele 
decorrentes;  

II. apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de Curitiba e da 
legislação urbanística a ele referente;  

III. apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas consorciadas e outras 
propostas de projetos de lei com interesse urbanístico;  

IV. sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos 
municipais, com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais justo e sustentável;  

V. propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam ter repercussão no 
desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na eqüidade do Município;  

VI. apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração na legislação urbanística, previamente ao 
momento de sua modificação ou revisão;  

VII. convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliar Conferências Municipais da Cidade. 

Parágrafo único – São também atividades e atribuições inerentes a essas competências: 

a) orientar a capacitação dos agentes socioeconômicos de Desenvolvimento Urbano, em cooperação 
com órgãos de cultura, desenvolvimento humano, fomento, capacitação e comunicação social do 
município; 

b) manter interlocução com outros conselhos afetos ao Desenvolvimento Urbano, em esfera nacional, 
estadual ou municipal, para cooperação e troca de experiências; 

c) elaborar, atualizar e aprovar procedimentos e rotinas para cumprir este regimento;  

d) dar publicidade e transparência para divulgar seus trabalhos, atos e decisões; e 
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e) praticar outras atividades compatíveis com suas finalidades, em consonância à legislação urbanística 
vigente. 

 

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 

Art. 4º O Conselho da Cidade de Curitiba é composto por: 

I – Presidência; 

II – Plenário; 

III - Secretaria-Executiva; 

SEÇÃO I - Da Presidência  

Art. 5º O Diretor Presidente do IPPUC presidirá o CONCITIBA e será substituído, nas suas ausências ou 
impedimentos, por seu suplente ou, na falta desse, por conselheiro que o represente, por ele previamente 
indicado. 

Art. 6º Ao Presidente compete: 

I. convocar e presidir as reuniões do Plenário; 

II. ordenar o uso da palavra; 

III. submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário; 

IV. submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do CONCITIBA; 

V. encaminhar ao Prefeito Municipal e demais órgãos do governo local as exposições de motivo e 
informações sobre matérias de competência do CONCITIBA; 

VI. delegar competências à Secretaria-Executiva, quando necessário; 

VII. zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento, tomando as providências que se fizerem 
necessárias para este fim; 

VIII. solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse 
público no âmbito do Desenvolvimento Urbano; 

IX. homologar deliberações e atos do CONCITIBA, através de Resoluções; 

X. assinar atas aprovadas das reuniões do CONCITIBA; 

XI. acolher substituição ou licença para exercício de suplente, de representantes das instituições que 
compõem o CONCITIBA, como membros de determinado segmento; 

XII. convocar e coordenar trabalhos de Conferências Municipais e Distritais da Cidade, podendo delegar 
essa atribuição ad referendum do conselho. 

 

SEÇÃO II - Do Plenário 

SUBSEÇÃO I - Da Composição 

Art. 7º O Plenário é o órgão superior do CONCITIBA, sendo composto pelos membros mencionados no art. 8º. 

Parágrafo único. As vagas do CONCITIBA pertencem aos órgãos, instituições e entidades que o integram, 
mediante eleição e indicação, nos termos da Lei Municipal nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007. 

Art. 8º O Plenário do CONCITIBA é composto por 15 (quinze) representantes de órgãos e instituições 
organizados por segmentos, todos com direito a voz e voto, a saber: 
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I. 5 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal; 

II. 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; 

III. 3 (três) representantes dos setores produtivos, nas áreas de bens ou serviços que contribuam 
diretamente com o Desenvolvimento Urbano; 

IV. 3 (três) representantes dos setores acadêmico, profissional e não-governamental que contribuam na 
geração de conhecimento nas áreas temáticas urbanísticas; 

V. 3 (três) representantes de entidades ou instituições dos Movimentos Populares ou de grupos sociais 
com alcance municipal ou metropolitano e que atuem no âmbito do Desenvolvimento Urbano. 

§ 1º Os suplentes têm garantido todas as prerrogativas, deveres e direitos dos titulares, desde que aqueles se 
ausentem ou estejam impedidos.  

§ 2º Poderão ser convidados às reuniões do CONCITIBA, observadores com direito à voz, desde que o convite 
tenha sido aprovado por maioria simples de seus membros; 

§ 3º Os órgãos e instituições participantes do CONCITIBA poderão designar conselheiros substitutos, no 
afastamento de seus titulares ou suplentes. 

Art. 9º. Os membros dos segmentos de que tratam os incisos III, IV e V do Art. 8º serão renovados por eleição, 
de dois em dois anos, em um e dois terços alternadamente. 

§ 1º A eleição dar-se-á individualmente por segmento, mediante Edital de Convocação, em processo de 
indicação pública sob organização e acompanhamento do CONCITIBA. 

§ 2º Os conselheiros eleitos e respectivas entidades ou instituições, poderão ser reconduzidos por apenas um 
período. 

§ 3º. A entidade ou instituição que ocupa vaga no CONCITIBA pode substituir por motivo justificado e em 
caráter permanente o seu representante, mediante um comunicado à Secretaria-Executiva 15 (quinze) dias 
antes da reunião em que o mesmo tomará posse. 

Art. 10. Em caso de não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas, será 
declarada aberta a vaga de conselheiro e entidade ou instituição que o mesmo representa, com a imediata 
investidura da respectiva suplência. 

 

 SUBSEÇÃO II - Do Funcionamento 

Art. 11. O Plenário do CONCITIBA a cada ano se reunirá ordinariamente nos meses de março, junho, agosto, 
outubro e dezembro; extraordinariamente por requerimento da maioria absoluta de seus membros ou 
excepcionalmente por convocação do Presidente. 

 Art. 12. A convocação para as sessões do Conselho será feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência, podendo as reuniões extraordinárias, excepcionalmente, ser convocadas com, no mínimo, 10 
(dez) dias de antecedência.  

Parágrafo Único - A pauta e a documentação pertinente a cada sessão do Conselho será distribuída aos 
conselheiros titulares concomitantemente à convocação citada no caput deste artigo. 

Art. 13. Na primeira sessão anual, o CONCITIBA estabelecerá seu calendário e uma pauta básica para as 
reuniões ordinárias do ano. 

Parágrafo Único – A pauta nas sessões no CONCITIBA terá o seguinte roteiro básico: 

I. abertura e informes; 

II. manifestações gerais; 



 
18 

 

III. aprovação da pauta; 

IV. debate e votação da ata da reunião anterior; 

V. apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta; 

VI. apresentação de propostas para a pauta da próxima reunião; e 

VII. encerramento 

 

Art. 14. Ao Plenário compete: 

I. aprovar a pauta das reuniões; 

II. analisar e aprovar as matérias em pauta; 

III. propor, analisar e aprovar este Regimento Interno e suas futuras modificações; 

IV. decidir sobre dúvidas relativas à interpretação deste Regimento; 

V. constituir Grupos de Trabalho de caráter transitório, para atuarem em capacitação ou assessoria 
técnica, se oportuno e conveniente, aprovando a indicação dos executores; 

VI. aprovar a composição e a indicação de membros efetivos para Núcleos ou Comitês Distritais de 
Acompanhamento e para as Câmaras Técnicas; 

VII. solicitar pareceres aos Comitês e Câmaras Técnicas, sobre matérias de avaliação no Desenvolvimento 
Urbano; e 

VIII. solicitar a realização de estudos e pareceres técnicos especializados sobre matérias de interesse do 
CONCITIBA, exclusivamente para fins de facilitar apreciação e despacho em matérias sob sua 
competência, nos termos de lei e do artigo 3º deste Regimento. 

 

Art. 15. O CONCITIBA poderá, mediante resolução, instituir Câmaras Técnicas para seu assessoramento, desde 
que com objeto definido e com prazo para funcionamento e entrega do relatório final. 

Art. 16. As sessões poderão ser gravadas e terão atas contendo no mínimo o seguinte: 

I. relação de participantes, com respectivo órgão ou entidade que representa; 

II. resumo de cada informe; 

III. relação dos temas abordados; e 

IV. conclusões registradas mediante os votos a favor, contra e abstenções. 

§ 1°. Cada ata será assinada por, pelo menos, um quinto dos conselheiros presentes à sessão a ela referente. 

§ 2°. O teor completo das matérias atinentes a cada reunião do CONCITIBA, que serve de base à edição das 
atas, ficará disponível na Secretaria-Executiva, para os fins de consulta ou de revisão, até 05 (cinco) dias úteis 
após ser realizada a respectiva sessão. 

SUBSEÇÃO III - Da Votação 

Art. 17. O quorum para deliberações será de maioria simples dos conselheiros presentes à sessão. 

 Parágrafo único. O quorum para instalação dos trabalhos será de 1/3 (um terço) dos conselheiros. 

Art. 18. Voto de desempate cabe ao Presidente do Conselho ou seu suplente. 

Art. 19. As decisões e as recomendações do CONCITIBA serão formalizadas por Resoluções, devidamente 
publicadas em Diário Oficial do Município de Curitiba. 
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SEÇÃO III - Da Secretaria Executiva 

Art. 20. A Secretaria Executiva do CONCITIBA se vincula diretamente à Presidência. 

§ 1º A Secretaria Executiva tem por finalidade prestar apoio técnico ao Conselho e aos Núcleos, Comitês ou 
Câmaras Técnicas porventura em atividade, facilitando condições para que o CONCITIBA cumpra com suas 
competências legais. 

§ 2º A indicação dos servidores que comporão a Secretaria Executiva será realizada pela Presidência, ratificada 
pelo CONCITIBA por maioria simples e formalizada em Resolução do Conselho. 

Art. 21. São atribuições da Secretaria Executiva do CONCITIBA: 

I. preparar antecipadamente as reuniões plenárias do Conselho, incluindo convite a apresentadores para 
temas previamente aprovados, informes, remessas de material aos conselheiros e outras providências; 

II. acompanhar as reuniões do CONCITIBA, fazendo uso da palavra quando demandado pelo Presidente; 

III. remeter cópia da ata, convocações e material de pauta a todos os conselheiros; 

IV. dar publicidade às decisões, resoluções, editais de convocação e demais atividades do CONCITIBA; 

V. dar encaminhamento às conclusões do CONCITIBA e acompanhar a aplicação das resoluções 
estabelecidas em reuniões anteriores; 

VI. apoiar eventuais atividades em Núcleos ou Comitês Distritais de Acompanhamento e nas Câmaras 
Técnicas porventura em funcionamento, inclusive quanto ao cumprimento de prazos para 
apresentação dos trabalhos no Plenário; 

VII. fornecer, mediante informações e análises estratégicas, subsídio aos conselheiros para cumprimento 
de suas competências legais, desde produto de órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal até o 
de instituições a eles conveniadas ou relacionadas; 

VIII. encaminhar propostas a Plenário, visando efetivação de atribuições do CONCITIBA; 

IX. manter permanentemente atualizadas informações sobre estrutura e funcionamento de Conselhos de 
Cidade, em outras localidades, no Estado e na União; 

X. despachar processos e expedientes de rotina com o presidente do Conselho; 

XI. informar ao CONCITIBA sobre o encaminhamento e resultados dado às Resoluções emanadas do 
Conselho; 

XII. preparar e desenvolver trabalhos relativos às Conferências Municipais e Distritais da Cidade, nos 
termos previamente definidos em convocação realizada pelo Presidente do CONCITIBA. 

 

Art. 22. São atribuições da Coordenação na Secretaria-Executiva do CONCITIBA: 

I. coordenar atos de gestão administrativa que se fizerem necessários ao desempenho das atividades no 
CONCITIBA, bem como Núcleos, Comitês e Câmaras Técnicas porventura em atividade;  

II. participar da mesa e assessorar o Presidente durante as sessões; 

III. despachar com o Presidente sobre os assuntos pertinentes ao CONCITIBA; 

IV. interagir com Coordenadores em eventuais Câmaras Técnicas, Núcleos ou Comitês Distritais, visando 
orientar, encaminhar e efetivar as resoluções do CONCITIBA; 

V. manter entendimentos com dirigentes das demais áreas do IPPUC e de outros órgãos e entidades afins 
à Política Urbana municipal, do Poder Público e da Sociedade Civil; 
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VI. no primeiro trimestre de cada ano, submeter ao Presidente e ao Plenário um relatório das atividades 
desenvolvidas pelo CONCITIBA no ano anterior; 

VII. providenciar a publicação das Resoluções fixadas em consenso pelo Plenário; 

VIII. exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente ou pelo Plenário do CONCITIBA. 

 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23. As funções dos membros do CONCITIBA não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado e 
certificado como serviço de relevante interesse público. 

Parágrafo Único - O IPPUC poderá assumir despesa relacionada com atividade relevante ao interesse do 
Conselho para representantes referidos no inciso V do artigo 8° deste regimento, situação em que, não sendo 
o conselheiro servidor público municipal, será requerido ressarcimento à Diretoria Administrativo-Financeira 
do IPPUC que, ouvida a Assessoria Jurídica do Instituto, poderá autorizar ou não seu pagamento. 

Art. 24. O CONCITIBA poderá organizar mesas-redondas, oficinas de trabalho e outros eventos que visem 
subsidiar suas atividades. 

Art. 25. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua publicação, só podendo ser modificado 
por quorum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros do CONCITIBA. 
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1.7 Resolução nº 03 de 05 de dezembro de 2008 – Aprova os Planos Setoriais elaborados 

pelo IPPUC entre 2006 e 2007 como referências teóricas para o planejamento local e 

instala três Câmaras Temáticas 

 

O Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido 

na Lei nº12.579, de 18 de dezembro de 2007 e no parágrafo único do art. 79 da Lei Orgânica do Município de 

Curitiba e, considerando: 

a) Decisão emanada de sua Sessão Ordinária nº 04, de 04 de dezembro de 2008; 
b) A compatibilidade entre os 06 (seis) Planos Setoriais vinculados ao Plano Diretor Municipal e às 

diretrizes urbanísticas de lei, adequadas em 2004 ao Estatuto da Cidade; e  
c) Os Planos Setoriais, exigidos na lei de adequação do Plano Diretor Municipal, coordenados e 

compilados pelo IPPUC e apresentados ao CONCITIBA em 2008.   
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar os Planos Setoriais elaborados pelo IPPUC entre 2006 e 2007, como referências teóricas para o 

planejamento urbano local, com vistas ao decênio de vigência do Plano Diretor Municipal e tendo por 

finalidades específicas:    

VI. Acompanhamento pelo CONCITIBA sobre a aplicação gerencial dessas referências em ações 
programáticas locais diretamente relacionadas com a Política Urbana; 

VII. Orientação às audiências do Orçamento Municipal, de forma consoante ao Plano Diretor e suas 
referências teóricas de cunho setorial; e 

VIII. Instrumentação do Plano Diretor e da legislação urbanística de forma compatível às Pré-Conferências e 
às Conferências Municipais de Cidade coordenadas pelo CONCITIBA. 

 

Parágrafo Único. As propostas de que tratam o caput deste artigo serão encaminhadas e apreciadas pelo 

Conselho Administrativo do IPPUC, órgão colegiado de administração superior, instituído pela lei nº 2.660, de 

1º de dezembro de 1965, modificada pela lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007. 

 

 

 

 

Art. 2º Instalar as seguintes Câmaras Temáticas:  

I. Câmara Temática de Infraestrutura Viária e Mobilidade, versando sobre redes públicas na malha 
viária, entre elas o cabeamento subterrâneo, bem como estruturas para trânsito e transporte público;  

II. Câmara Temática de Moradia e Saneamento, versando sobre metas em Habitação de Interesse Social 
e para urbanização de assentamentos com população de menor renda; e 



 
22 

 

III. Câmara Temática de Grandes Projetos e Legislação Urbanística, versando sobre critérios e 
instrumentos para o licenciamento de iniciativas urbanas pela análise de seus impactos sociais e 
ambientais. 

 

Parágrafo Primeiro. Às Câmaras Temáticas de que tratam este artigo é permitida a escolha de presidente e 

relator, e elaboração de regimento próprio. 

Parágrafo Segundo. A Secretaria Executiva deve, com o apoio do IPPUC, disponibilizar os meios técnicos, 

materiais e humanos necessários, assim como fixar regime e agenda para os trabalhos das Câmaras Temáticas. 

Art. 3° Aprovar a proposta do conselheiro representante da Procuradoria Geral do Município de, visando 

isonomia de participação à sociedade civil e ao Poder Público, instituir-se duas vagas a mais no CONCITIBA.  

Parágrafo Primeiro. As vagas mencionadas neste artigo serão uma para o segmento Poder Público Municipal e 

outra para o segmento Socioeconômico de Trabalhadores. 

Parágrafo Segundo. O anteprojeto de lei deverá ser levado à consideração do CONCITIBA na próxima reunião, 

pelo conselheiro da PGM, autor da proposta. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

AUGUSTO CANTO NETO 

Presidente do Conselho 
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2. CONTROLE SOCIAL E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

O CONCITIBA também trabalhou em assuntos de caráter urbano e social. Questões como o Metrô, a 
Linha Verde, a Copa do Mundo em Curitiba, o entorno do Paço Municipal, o Programa Minha Casa 
Minha Vida, os projetos habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC em Curitiba 
foram apreciados pelo colegiado. 

Foram ainda aprovadas resoluções sobre assuntos de interesse da cidade, com recomendações para o 
desenvolvimento da acessibilidade e trafegabilidade, da Rede Integrada de Transportes, do uso 
compartilhado do subsolo e do cabeamento subterrâneo e da habitação de interesse social em 
Curitiba. 

As resoluções de conteúdo urbano foram embasadas em relatórios elaborados pelas Câmaras 
Temáticas. Os trabalhos nestes núcleos de assessoramento incluíam a coleta de opiniões dos 
conselheiros, de técnicos convidados, de representantes dos setores afetados coletados e de líderes 
comunitários, apresentações técnicas, workshops, reuniões com as partes interessadas e visitas de 
campo, sempre com o apoio e facilitação do IPPUC. 
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2.1 Câmara Temática de Moradia e Saneamento 

 

COORDENADORES: Teresa E.G. de Oliveira e Marco Aurélio Becker – COHAB-CT 

RELATORES:  Maria da Paz Sena Basso (CONAM) e Luiz de Mauro (FAMOPAR) 

FACILITARES:  Maria Cristina R. T. Santana e Emanoele Leal (IPPUC) 

PARTICIPANTES:  Timóteo B. Campos (Clube de Mães União Vila Torres), Ubiraitá Dresch 

(SINDUSCON), Cristina Lima (UFPR), Ardisson N. Akel (FACIAP), Ana Carmem de 
Oliveira (SINDARQ), Alfredo Vicente C. Trindade (SMMA), Bruno Meirinho (AMBIENS), 
Carolina Caraiba Nazareth Alves (Terra de Direitos) 

ATIVIDADES:   Reuniões, Visitas de Campo, Apresentações Técnicas 

TEMAS TRATADOS:  Habitação de interesse social, habitação na área central, instrumentos de 
política urbana e saneamento urbano ambiental 

RESULTADOS: Aprovação do regimento interno, relatório e minuta de resolução sobre 
habitação de interesse  

 
 

QUADRO RESUMO DAS REUNIÕES 

REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

1ª REUNIÃO 20/01/2009 14 Regime de Trabalho da Câmara Temática de Moradia e 
Saneamento 

2ª REUNIÃO 03/02/2009 10 Regime de Trabalho da Câmara Temática de Moradia e 
Saneamento 
Apresentação Técnica IPPUC – Plano de Regularização 
Fundiária Sustentável 
Apresentação Técnica COHAB – Projetos de Habitação 
Apresentação Técnica SMMA – Saneamento em Curitiba 

3ª REUNIÃO 17/02/2009 09 Elaboração do Plano de Trabalho da CTH 
Apresentação Técnica SMMA – Saneamento em Curitiba 

4ª REUNIÃO 03/03/2009 05 Aprovação do Plano de Trabalho elaborado pelo Conselheiro 
Bruno César D. Meirinho. 

5ª REUNIÃO 17/03/2009 08 Aprovação do Plano de Trabalho. Apresentação do Programa 
de Habitação da COHAB 

6ª REUNIÃO 14/04/2009 06 Regularização de áreas - “usucapião” 

7ª REUNIÃO 26/05/2009 08 Discussão e aprovação do Relatório 

8ª REUNIÃO 09/06/2009 08 Programa Centro Vivo 

9ª REUNIÃO 07/07/2009 06 Discussão e aprovação de 2 Relatórios 

10ª 
REUNIÃO 

21/07/2009 09 Leitura e explicação do relatório referente aos ofícios Nºs 
031/09 e 036/09 encaminhados pelo CONCIDADES PARANÁ. 
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2.2 Câmara Temática de Infraestrutura e Mobilidade 

COORDENADORES: Ricardo Antônio de A. Bindo e Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida – IPPUC 

RELATORES: Ricardo Antonio de A. Bindo (IPPUC), Luiz Antunes Rodrigues (AUTRACO), Hélio 

Bampo (FIEP) 

FACILITARES:  Suely Amorim Barata Moutinho e Emanoele Leal (IPPUC) 

PARTICIPANTES:  Sandro N. Vieira (SINELTPAR), Rosangela Maria Battistella e Olga Mara Prestes 

(URBS), Maria Lúcia Rodrigues (SMMA) 

ATIVIDADES:   Reuniões, Apresentações Técnicas, Workshops 

TEMAS TRATADOS:  Acessibilidade e Trafegabilidade, Rede Integrada de Transportes e 
Sistematização e compartilhamento do subsolo em Curitiba 

RESULTADOS: Aprovação do regimento interno, 03 relatórios sobre os temas tratados e minuta de 
resolução sistematização e compartilhamento do subsolo em Curitiba 

CÂMARA TEMÁTICA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

1ª REUNIÃO 22/01/2009 07 Regime de Trabalho da Câmara Temática de 
Infraestrutura e Mobilidade 

2ª REUNIÃO 03/02/2009 05 Regime de Trabalho da Câmara Temática de 
Infraestrutura e Mobilidade 

3ª REUNIÃO 17/02/2009 06 Apresentação dos técnicos do IPPUC sobre 
acessibilidade/ ciclovias; apresentação dos técnicos 
da SMU e IPPUC sobre festividades e feiras no espaço 
público, apresentação da URBS sobre campanhas 
educativas /sinalização/policiamento 

4ª REUNIÃO 17/03/2009 05 Priorizar pedestres e/ou sem desprezar a fluidez de 
veículos de transporte individual 

5ª REUNIÃO 31/03/2009 05 Calçadas, ciclovias, pedestres 

6ª REUNIÃO 14/04/2009 07 Transporte coletivo 

7ª REUNIÃO 28/04/2009 07 Projetos de terminais, qualidade e equipamentos de 
transporte 

8ª REUNIÃO 12/05/2009 07 Discussão e aprovação do Relatório 

9ª REUNIÃO 02/06/2009 06 Discussão e aprovação do Relatório 

10ª REUNIÃO 30/06/2009 06 Rede de Distribuição Aérea e Subterrânea 

11ª REUNIÃO 14/07/2009 06 Rede de Distribuição Aérea e Subterrânea 

12ª REUNIÃO 21/07/2009 04 Rede de Distribuição Aérea e Subterrânea 

13ª REUNIÃO 04/08/2009 06 Rede de Distribuição Aérea e Subterrânea 
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2.3 Câmara Temática de Grandes Projetos e Legislação Urbanística 

 

COORDENADORES: Vereadores Omar Sabbag Filho e Luiz Felipe Braga Cortes 

RELATOR:  Ana Carmem de Oliveira 

FACILITARES:  Teresa Cristina R. Torres e Emanoele Leal (IPPUC) 

PARTICIPANTES:  Ana Carmem de Oliveira (SINDARQ), Timóteo B. Campos (Clube de Mães União 
Vila Torres), Ardisson Akel (FACIAP), Biratã H. Giacomoni (SIMOV), Alfredo Vicente C. Trindade 
(SMMA), Mauro Sérgio T. Rocha (PGM), Bruno Meirinho (AMBIENS) 

ATIVIDADES:   Reuniões e Apresentações Técnicas 

TEMAS TRATADOS:  Dimensões de análise de Grandes Projetos Urbanos 

RESULTADOS: Aprovação do regimento interno 

 

CÃMARA TEMATICA DE GRANDES PROJETOS E LEGISLAÇÃO 

REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

1ª REUNIÃO - - - 

2ª REUNIÃO 03/02/2009 05 Regime de trabalho da Câmara Temática 

3ª REUNIÃO 18/02/2009 04 Regularizar construções hoje existentes e irregulares 

4ª REUNIÃO 09/04/2009 04 Mudança do regimento quanto ao quórum 

5ª REUNIÃO 17/03/2009 05 Apresentando o Sr. Artur Coelho, representante da 
AMBIENS que apresentou o tema “Grandes Projetos 
Urbanos – Aplicação das Dimensões de Análise” 

6ª REUNIÃO 05/05/2009 05 Projeto de Implantação do Metrô 
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2.4 Resolução nº 08 de 29 de outubro de 2009 – Recomendações sobre acessibilidade e 

trafegabilidade em Curitiba 

 

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
contido na Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e no inciso I do art. 79 da Lei Orgânica do Município de 
Curitiba e, considerando: 

a) A necessidade do cumprimento da função social da cidade e da propriedade estabelecida nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade; 

b) O disposto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor 
de Curitiba ao Estatuto da Cidade; 

c) O Relatório Técnico sobre o tema acessibilidade e trafegabilidade urbana em Curitiba, produzido no 
âmbito da Câmara Temática de Infra-estrutura e Mobilidade e aprovado na 6ª reunião do 
CONCITIBA, havida em 02.04.09; e 

d) O deliberado na última reunião do CONCITIBA, havida em 22.10.09, RESOLVE 

 

RECOMENDAR: 

 

1.  A aplicação da legislação existente no sentido que seja reembolsado o uso do espaço público e os serviços 
prestados pela Prefeitura Municipal de Curitiba no caso de eventos privados; 

2.  A agilização do SIM – Sistema Integrado de Mobilidade para atualizar a orientação semafórica; 

3.  A realização de campanhas educativas de trânsito e tráfego; 

4.  A realização de fiscalização permanente para evitar degradação do comércio ambulante e realizar estudos 
para nova padronização dos equipamentos quando couber; 

5.  A ampliação do número, com agilidade na licitação, de novas placas de taxis para atender clientes 
portadores de deficiências, sugerindo que cada cooperativa tenha pelo menos um veículo apropriado; 

6.  A intensificação da fiscalização para o cumprimento do padrão de construção e de manutenção de calçadas 
realizando, paralelamente, campanhas de conscientização da população quanto a implantação, 
manutenção e qualidade das calçadas e incentivar a mobilização das comunidades por quadra ou região em 
um programa que poderia se chamar “da minha rua cuido eu”; 

7.  A articulação com as instâncias responsáveis para a flexibilização da largura das ciclovias que hoje está 
recomendada como mínima de 2,50m, considerando questões como: peculiaridades locais, conveniência 
administrativo-financeira e o espaço físico disponível em áreas urbanizadas; 

8.  A promoção da adequada sinalização de calçadas compartilhadas entre pedestres e bicicletas; 

9.  A promoção do mapeamento de locais com meio fio e sem calçada e as ações adequadas para corrigir o 
problema, em especial nas áreas de maior fluxo de população; 

10. A regulamentação da exigência de calçadas em grandes empreendimentos de condomínios comerciais e 
habitacionais, mesmo em ruas sem pavimentação definitiva; 

11. O cumprimento contratual da manutenção e conservação das lixeiras públicas nos locais concessionados; 

12. Apoio e reforço do Plano de Mobilidade quanto à prioridade para pedestres e transporte coletivo, porém 
sem desconsiderar a necessidade de fluidez do transporte individual; 
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13. Apoio e reforço da necessidade de monitoramento da qualidade das feiras em nova regulamentação em 
elaboração pela PMC. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 29 de outubro de 2009. 

 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho 

 

2.5 Resolução nº 09 de 29 de outubro de 2009 – Recomendações sobre a Rede Integrada de 

Transporte de Curitiba 

 

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
contido na Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e no inciso I do art. 79 da Lei Orgânica do Município de 
Curitiba e, considerando: 

 

a) A necessidade do cumprimento da função social da cidade e da propriedade estabelecida nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade; 

b) O disposto no art. 17 da Lei nº 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de 
Curitiba ao Estatuto da Cidade; 

c) O Relatório Rede Integrada de Transporte Público produzido no âmbito da Câmara Temática de 
Infra-estrutura e Mobilidade, aprovado na 7ª reunião do CONCITIBA, havida em 04.06.09; e 

d) O deliberado na última reunião do CONCITIBA, havida em 22.10.09, RESOLVE 

 

RECOMENDAR: 

 

1 – Acerca do aprimoramento da Rede Integrada de Transporte Público - RIT: 

1.1. Que seja estabelecido, em cada um dos terminais, um responsável. Este deverá possuir capacidade para 
identificar e encaminhar solução de problemas em todos os setores, desde a reclamação do usuário ou de 
um operador, tendo autonomia para encaminhar ocorrências e determinar correções e reportando-se 
diretamente à URBS. Ficando também a encargo do responsável a fiscalização da operação, praça de 
alimentação e sanitários. 

1.2. O apoio à iniciativa do Poder Público Municipal, especialmente da URBS – Urbanização e Curitiba S.A., em 
estabelecer uma ouvidoria, sugerindo, ainda, que seja ampliada a abrangência por meio da implantação de 
uma linha telefônica específica. 

 

2 – Acerca dos projetos e obras nos grandes equipamentos da RIT: 
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2.1. Seja ressaltada a importância da opinião popular expressa em audiências públicas. As contribuições da 
sociedade civil organizada e das entidades comunitárias deverão ser registradas nos relatórios ou 
proposições das audiências e efetivamente observadas na elaboração dos projetos. 

2.2. Que na elaboração dos editais e na execução de obras e serviços de equipamentos da RIT, haja maior 
exigência da capacidade técnica dos contratados em todos os níveis (do engenheiro ao pedreiro). Assim, os 
trabalhadores deverão estar qualificados e capacitados de acordo com a especificidade do serviço. A 
capacitação pode ser feita em parceria com entidades de treinamento como o SESC e o SENAI. 

 2.3. Que nas obras e serviços em equipamentos da RIT, os funcionários contratados estejam devidamente 
uniformizados e identificados. 

2.4. Que as empresas não cumpridoras dos serviços contratados sejam efetivamente punidas e desqualificadas 
ficando impedidas de participar de futuras licitações junto ao Município de Curitiba. 

3 - Quanto aos procedimentos e fiscalização das obras e serviços nos equipamentos da RIT: 

3.1. O apoio ao trabalho dos fiscais de obras e serviços e recomendar que estes possuam acesso à capacitação 
e aprimoramento periódicos, além de respaldo para aplicar com rigor as sanções estabelecidas nos 
contratos. 

3.2. O reforço de que a qualidade das obras e dos serviços deve ser garantido pela intensificação e constante 
qualificação da fiscalização. Ainda, que os procedimentos e os critérios de aceite das obras e serviços sejam 
claramente estabelecidos nos contratos e aplicados com rigor pela fiscalização. 

3.3. O apoio à iniciativa da municipalidade de implantar sistemas de segurança e monitoramento dentro dos 
ônibus como câmeras de segurança, rádio comunicadores e GPS. 

3.4. Que haja uma integração formal e de fato dos agentes de vigilância nos terminais - privados, guardas 
municipais e Polícia Militar. 

 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 29 de outubro de 2009. 

 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho 
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2.6 Resolução nº 10 de 29 de outubro de 2009 – Recomendações sobre Habitação de 

Interesse Social 

 

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
contido na Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e no inciso I do art. 79 da Lei Orgânica do Município de 
Curitiba e, considerando: 

a) A necessidade do cumprimento da função social da cidade e da propriedade estabelecida nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade; 

b) O disposto no art. 27 da Lei nº 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de 
Curitiba ao Estatuto da Cidade; 

c) O Relatório Técnico cujo tema é a situação da moradia social no Município de Curitiba e a avaliação 
dos projetos de habitação de interesse social, realizado pela Câmara Temática de Moradia e 
Saneamento – CTH e aprovado na 8ª reunião do CONCITIBA, havida em 06.08.09; e 

d) O deliberado na última reunião do CONCITIBA, havida em 22.10.09, RESOLVE 

 

RECOMENDAR: 

 

1. A atualização dos critérios de priorização de projetos de regularização fundiária de interesse social que 
constam nos planos de habitação do Município, com a participação direta do CONCITIBA; 

2. A ampliação da atuação social e de infra-estrutura da COHAB-CT nas linhas em que já trabalha, com 
envolvimento cada vez maior das comunidades; 

3. O estudo acerca da aplicação dos instrumentos: concessão de uso especial para fins de moradia e Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS, para fins de regularização fundiária das posses de ocupações irregulares; 

4. Especial atenção aos instrumentos de usucapião coletiva que forem encaminhados aos órgãos competentes; 

5. O estudo da viabilidade de o Município promover assessoria técnica e jurídica gratuita para famílias com 
renda de 0-3 salários mínimos, por meio da COHAB-CT e de entidades conveniadas; 

6. A atuação do Município no sentido da regularização fundiária também de loteamentos clandestinos, desde 
que enquadrados como de interesse social, correndo em paralelo o processo de responsabilização do loteador 
clandestino; 

7. A realização de estudos sobre o tamanho das habitações e sua adequação às necessidades das famílias 
atendidas, procurando alternativas de construção que viabilizem unidades habitacionais maiores; 

8. A regulamentação dos instrumentos previstos no Plano Diretor Municipal para que os vazios urbanos e 
imóveis subutilizados cumpram sua função social e que os recursos advindos da sua implementação sejam 
destinados a implantação de habitação de interesse social; 

9. O reforço do papel das associações de moradores e dos líderes comunitários para atuarem em todo o 
processo da regularização fundiária, ou seja, na elaboração, implementação e controle do projeto, através de 
canais de comunicação específicos junto a COHAB-CT e FAS; 

10. A realização de um trabalho intenso junto aos líderes comunitários no sentido de orientar e conscientizar a 
comunidade quanto aos malefícios do aumento no número de casas nas ocupações irregulares; 

11. A inclusão da Vila Pequeno Espaço como prioridade de intervenções da COHAB-CT; 
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12. Que os representantes dos movimentos sociais do CONCITIBA orientem os líderes comunitários, no sentido 
de iniciar processos para a regularização fundiária de suas ocupações; 

13. Que dentre os critérios de prioridade de intervenção da PMC esteja em evidência o risco sócio-ambiental; 

14. Que a consolidação das ocupações em áreas de fragilidade ambiental seja objeto de análise criteriosa, 
evitando sinalizar a população que estes locais são uma possibilidade de ocupação em detrimento da sua 
função ambiental; 

15. O apoio e o reforço da decisão de que os inscritos na fila da COHAB-CT têm prioridade nos programas 
habitacionais do Município; 

16. A avaliação das alternativas aos reassentamentos, priorizando a permanência da população no local que 
está sendo regularizado, ou seu deslocamento para locais próximos; 

17. Que haja controle da densidade da ocupação por meio de mecanismos jurídicos para fins de regularização 
fundiária, como a demarcação urbanística. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 29 de outubro de 2009. 

 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho 
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2.7 Resolução nº 11 de 29 de outubro de 2009 – Recomendações sobre a sistematização e 

compartilhamento do subsolo urbano em Curitiba 

 

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
contido na Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007, no inciso I do artigo 79 da Lei Orgânica do Município de 
Curitiba e, considerando: 

a) A necessidade do cumprimento da função social da cidade e da propriedade estabelecida nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade; 

b) O disposto nos incisos II, III, IV e V do art. 24 da Lei nº 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação 
do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade; 

c) O Relatório Técnico de estudo de sistematização da transferência do cabeamento aéreo para o 
subsolo do Município de Curitiba, realizado pela Câmara Temática de Mobilidade e Infraestrutura 
Urbana – CTMOB, em cumprimento ao Ofício Circular nº 008, de 06.04.09, do Conselho da Cidade de 
Curitiba - CONCITIBA; 

d) As reuniões realizadas pela CTMOB com as Concessionárias de Serviços Públicos e o Poder Público 
Municipal; e 

e) O deliberado na última reunião do CONCITIBA, havida em 22.10.09, RESOLVE 

 

RECOMENDAR: 

 

1 - A sistematização e o compartilhamento da utilização do subsolo urbano pelo Poder Público Municipal e 
pelas Concessionárias de Serviços Públicos de infraestrutura urbana. 

1.2 - A integração no tempo e no espaço das ações do Poder Público e das Concessionárias de infraestrutura 
urbana, na implantação, manutenção e expansão das redes de distribuição. 

1.3 - A priorização da transferência de redes aéreas para redes subterrâneas considerando os benefícios da 
mobilidade, acessibilidade, segurança e confiabilidade para o cidadão, para o Poder Público e para as 
Concessionárias. 

 

2 -  A instituição de um Cadastro Técnico Integrado de Infraestrutura Urbana Municipal onde: 

 

I - A Unidade de Coordenadoria de Obras Viárias - UOC, em cooperação com as 
Concessionárias, manterá um cadastro atualizado, adotando o sistema cartográfico 
georreferenciado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;  

 

II - O IPPUC prestará todo suporte técnico para a implementação e manutenção do sistema de 
Cadastro Técnico Integrado; 

 

III - As Concessionárias fornecerão à UOC seu cadastro de infraestrutura urbana existente em 
espaço público, nos padrões estabelecidos pelo IPPUC, até a data de 30 de outubro de 2009; 
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IV - Serão incluídas no Cadastro as informações do Plano Diretor de Arborização do Município. 

 

3 - A instituição de um Comitê de natureza técnica, no âmbito da Unidade de Coordenadoria de Obras Viárias - 
UOC, para operacionalizar a sistematização do uso do espaço público, em especial do subsolo, pelas 
Concessionárias de Serviços Públicos de infraestrutura no Município, organizado da seguinte forma:  

I. Terá como atribuição a discussão e a proposição de acordos, inclusive cronogramas de obras, para 
a implantação e manutenção da infraestrutura subterrânea no Município de Curitiba, tendo como 
referência o elenco dos espaços públicos, estabelecidos como prioritários para implementação de 
cabeamento subterrâneo, e um cronograma de obras públicas indicado pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba - PMC; 

II. Será coordenado pelo titular da UOC e composto por membros técnicos, titulares e suplentes, 
representantes do Poder Público e das Concessionárias de infraestrutura; 

 

III. A adesão à participação no Comitê ocorrerá formalmente entre cada Concessionária e a PMC, e 
estará vinculada ao fornecimento do cadastro da infraestrutura conforme Item 2; 

IV. Cada Concessionária deverá indicar à UOC seus representantes junto ao Comitê, um titular e um 
suplente; 

V. Os membros do Comitê terão acesso às informações do Cadastro Técnico de Infraestrutura e 
outras informações necessárias do sistema municipal de planejamento; 

VI. As reuniões serão bimestrais, ou convocadas extraordinariamente a critério do coordenador e/ou 
por pelo menos três de seus integrantes; 

VII. As deliberações do Comitê homologadas pela UOC terão atendimento prioritário e obrigatório 
pelas Concessionárias; 

VIII. A instituição do Comitê deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta 
Resolução. 

 

4 - A compatibilização dos planos e programação de obras entre as Concessionárias e a PMC, ocorrerá da 
seguinte forma:  

 

I. As Concessionárias deverão apresentar seu planejamento anual de obras de infraestrutura até o 
dia 30 de novembro do ano anterior, e entregar quadrimestralmente sua programação de obras à 
UOC; 

II. O Comitê discutirá e compatibilizará as programações de obras da PMC e das Concessionárias; 

III. Preferencialmente, não serão objeto de discussão pelo Comitê, as obras de manutenção rotineiras 
e de pequeno porte. 

 

5 - Que a PMC exija que as Concessionárias priorizem as áreas para implantação de redes subterrâneas 
definidas pelo Município, conforme as diretrizes e critérios recomendados no Relatório Técnico “Estudo 
Urbanístico para implementação de infraestrutura subterrânea nos espaços públicos de Curitiba” e de acordo 
com os itens abaixo: 

I. Todo o espaço urbano do Bairro Centro de Curitiba; 
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II. As vias integrantes dos eixos estruturais; 

III. Os eixos de transporte coletivo; 

IV. Os espaços de notável valor arquitetônico, histórico, cultural, turístico e paisagístico; 

V. O entorno dos espaços públicos de lazer. 

 

6 - Que a PMC exija das Concessionárias a implantação de rede subterrânea nas obras e reformas das áreas 
prioritárias de que trata o Item 5 desta Resolução, simultaneamente a execução das obras pelo Município. 

7 - Que a PMC exija que as novas redes das Concessionárias, nas áreas prioritárias de que trata o Item 5 desta 
Resolução, sejam subterrâneas e que as Concessionárias promovam a substituição gradativa da rede aérea 
para a subterrânea nessas áreas. 

8 - Que o Comitê, a ser instituído nos termos do Item 3 desta Resolução, estabeleça anualmente metas 
adicionais a serem cumpridas quanto a transferência da rede aérea para a subterrânea e que as 
Concessionárias programem a execução de, pelo menos, 1,5 km (um quilômetro e meio) por ano, de rede 
subterrânea com infraestrutura civil compartilhada nas áreas prioritárias acima elencadas e, ainda, o entorno 
de uma praça, a ser acordado no Comitê. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 29 de outubro de 2009. 

 

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho 
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3. COORDENAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CURITIBA – 

4ª COMCURITIBA 

A partir de setembro de 2009, o conselho teve um grande e novo desafio: a coordenação da 
4ª COMCURITIBA. A conferência municipal é uma etapa preparatória às conferências estadual 
e posteriormente nacional, e uma oportunidade para os municípios brasileiros contribuírem 
na construção e no controle da implementação da política nacional de desenvolvimento 
urbano.  

Para organizar o evento do qual participaram 347 delegados e 77 observadores, o conselho 
instituiu uma Comissão Preparatória com 25 membros titulares e 25 suplentes da Sociedade 
Civil organizada e do Poder Público Municipal. 

Auxiliada ainda por três comissões – executiva, de sistematização e de apoio – a Comissão 
Preparatória, elaborou documentos como texto básico municipal, o regimento interno e a 
minuta de regulamento que nortearam a organização da Conferência. Também realizou um 
importante trabalho na divulgação e mobilização da sociedade para participar na 4ª 
COMCURITIBA. 

O balanço da 4ª COMCURITIBA foi feito em volume próprio e contém as ações preparatórias e 
resultados do evento.se trata 
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4. REUNIÕES DO CONCITIBA 

 

As reuniões do CONCITIBA são compostas por: aberturas e informes, manifestações gerais, 
debate e votação da ata da reunião anterior, apresentação, debate e votação dos assuntos em 
pauta, apresentação de propostas para a pauta da próxima reunião e encerramento. 

Por se tratar de um trabalho cooperativo e participativo, as reuniões entre os membros são o 
principal instrumento de trabalho do conselho. Ao plenário do conselho compete analisar, 
aprovar, propor e decidir sobre os assuntos da pauta. No quadro abaixo segue o resumo dos 
trabalhos e da participação dos membros nas reuniões. 

QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS DA PLENÁRIA 

REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

 
1ª REUNIÃO 

  
03/07/08 

 
12 

 
  

 
1. Confirmação da equipe que comporá a Secretaria 

Executiva 
2. Proposta de regime para aprovação do 

Regimento Interno 
3. Aprovação de Resolução para o Regimento 

Interno 
4. Proposta para Oficina de Capacitação no 

CONCITIBA 
5. Proposta para  instalar Câmaras Técnicas 
6. Aprovação da Resolução nº 02 sobre Câmaras 

Técnicas e Proposta para a Agenda de 2008 deste 
Conselho 

 
2ª REUNIÃO  07/08/08 13 1. Aprovação e assinatura da Ata da 1ª Reunião 

2. Oficina de Capacitação sobre Planejamento 
Urbano  

3ª REUNIÃO  06/11/08 15 1. Aprovação e assinatura da Ata da 2ª Reunião 
2. Apresentação dos Planos Setoriais e Regionais do 

IPPUC que abrangem a vigência do Plano Diretor 
2014-2017 

3. Apresentação do Orçamento PMC 2009 
4. Desafios imediatos na Política Urbana Municipal 

e suas propostas para compatibilizar as ações 
programáticas 

 

4ª REUNIÃO  04/12/08 15  
1. Aprovar a criação de duas Câmaras Temáticas, 

sobre malha viária (transpoisições e infra-
estrutura subterrânea) e habitação de interesse 
social (diretrizes) 

2. Aprovar os Planos Setoriais 
3. Solicitar a ampliação do CONCITIBA em dois 

membros, como proposto pelo representante da 
PGM – Mauro Rocha 
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REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

5ª REUNIÃO  05/02/09 16  
1. Aprovação e assinatura da Ata da 4ª Reunião 
2. Opinar sobre expedientes encaminhado ao 

Conselho 
3. Ajustar e encaminhar projeto de lei para a 

ampliação a ampliação do CONCITIBA em dois 
membros 

4. Examinar os critérios adotados nas Câmaras 
Temáticas 

 
 

6ª REUNIÃO  02/04/09 14  
1. Aprovação e assinatura das Atas da 3ª e 5ª 

Reuniões 
2. Apresentação do Projeto Metrô 
3. Apreciação da proposta da PMC para o entorno 

do Paço Municipal 
4. Informes das Câmaras Temáticas 
5. Debate – sugestões e regras a serem adotadas 

para grandes temas e encaminhamento às 
Câmaras Temáticas  

 

REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

7ª REUNIÃO  04/06/09 13  
1. Aprovação e assinatuda da Ata da 6ª Reunião 
2. Apreciação do Programa Federal Minha Casa Minha 

Vida – Impactos na Política Habitacional de Curitiba 
3. Apreciação da proposta Municipal para Programas 

Habitacionais de Interesse Social 
4. Informes das Câmaras Temáticas 
5. Aprovação dos Relatórios das Câmaras Temáticas 
6. Votação da Moção enviada pelo Conselheiro Alfredo 
7. Substituição de representantes de entidades 
8. Conselheiros com ausência a mais de três reuniões 

1ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

 02/07/09 17 1. COPA DO MUNDO 2014 

8ª REUNIÃO  06/08/09 18  
1. Aprovação das Atas da 7ª Reunião Ordinária e da 1ª 

Reunião Extraordinária 
2. Apresentação e aprovação  do relatório da Câmara 

Temática de Infra-estrutura e Mobilidade 
3. Apresentação e aprovação  do relatório da Câmara 

Temática de Habitação e Sanemaneto 
4. Aprovação do Relatório sobre os Ofícios do 

CONCIDADES 
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REUNIÃO DATA Nº DE 
PARTICIPANTES 

PAUTA 

2ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

 27/08/09 22  
1. Constituição da Comissão Preparatória da 4ª 

Conferência Municipal das Cidades - COMCURITIBA 

9ª REUNIÃO  22/10/09 19  
1. Câmara Temática de Infra-estrutura e Mobilidade – 

Apreciação da minuta da Resolução sobre a 
sistematização e o compartilhamento da utilização 
do subsolo urbano 

2. Resoluções Publicadas: 
04 Constitui a Comissão Preparatória e a Comissão 
de Apoio da 4ª COMCURITIBA 
05 Mudança de Membros da Secretaria Executiva do 
CONCITIBA 
06 Constitui a Coordenação Executiva e Comissão de 
Sistematização 
07 Aprova o Regimento Interno da 4ª  
COMCURITIBA 

3. Encerramento dos trabalhos das Câmaras Temáticas 
2009 

 

 

 


