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REGIMENTO INTERNO DA 

PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA  

DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA 

 

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 1º. O Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, o qual possui entre suas competências 

a de “apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de 

Curitiba e da legislação urbanística a ele referente“ (Art. 2º, inciso II, da Lei nº 12.579, de 

18.12.2007 – Lei de criação do CONCITIBA), de acordo com deliberação de sua plenária na 33ª 

Reunião Ordinária, havida em 24 de novembro de 2014, e ainda com fundamento no Art. 24 de 

seu Regimento Interno, estabelece a realização de PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA DE 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA, doravante denominada simplesmente PLENÁRIA 

EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

§ 1º A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA ocorrerá nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2015, 

sexta-feira e sábado, respectivamente. 

 

§ 2º A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA seguirá o disposto no Regimento Interno do 

CONCITIBA, as regras dispostas no presente Regimento Interno, bem como as recomendações 

da Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades, órgão do Ministério 

das Cidades, em seu Art. 10 e incisos, no que couber. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA tem como objetivo apreciar o anteprojeto de 

lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba e deliberar acerca das emendas propostas pelos 

delegados. 
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Parágrafo único.  Serão encaminhados ao Chefe do Poder Executivo de Curitiba o anteprojeto 

de lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba e as emendas aprovadas na PLENÁRIA 

EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA será realizada nos dias 06 e 07 de fevereiro de 

2015, sexta-feira e sábado respectivamente, em local a ser definido. 

  

Art. 4º O anteprojeto de lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba será divulgado à sociedade 

e distribuído aos delegados com antecedência mínima de 15 dias da data da PLENÁRIA 

EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

Art. 5º A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA será presidida pelo Presidente do CONCITIBA 

e, na sua ausência ou impedimento, por pessoa de sua livre escolha. 

 

Art. 6º Os participantes da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA se distribuirão nas seguintes 

categorias: 

 

I – Delegados, com direito a voz e voto: 

a) Delegados representantes dos segmentos da sociedade civil e poder público 

municipal, doravante denominados simplesmente delegados dos segmentos; 

 b) Delegados representantes das divisões territoriais do Município de Curitiba, 

doravante denominados simplesmente delegados territoriais; 

II – Observadores, sem direito a voz e voto; 

III – Convidados, sem direito a voto. 

 

Art. 7º Os delegados dos segmentos, em número de 64, serão os representantes dos órgãos, 

instituições e entidades que atualmente compõe o Conselho da Cidade de Curitiba – 

CONCITIBA, tanto titulares quanto suplentes, já eleitos por seus pares durante a 5ª Conferência 

Municipal da Cidade de Curitiba – 5ª COMCURITIBA, realizada nos dias 10 e 11 de maio de 

2013. 
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Parágrafo único. Os segmentos da sociedade civil e poder público municipal, de acordo com 

classificação do Conselho Nacional das Cidades, utilizada na 5ª Conferência Municipal da Cidade 

de Curitiba – 5ª COMCURITIBA, igualmente aplicada no Conselho da Cidade de Curitiba – 

CONCITIBA, são compostos por representantes dos órgãos, entidades e instituições, dentre: 

 

a) Gestores, administradores públicos e legislativos – municipais; 

b) Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano;  

c) Trabalhadores por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento 

urbano; 

d) Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento 

urbano; 

e) Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação 

na área de desenvolvimento urbano; 

f) ONG’s com atuação na área de desenvolvimento urbano. 

 

Art. 8º Os delegados territoriais, em número de 18, serão cidadãos eleitos pela população nas 

divisões territoriais do Município, para atuação exclusiva nesta PLENÁRIA EXPANDIDA DO 

CONCITIBA. 

 

§ 1º Entende-se por divisões territoriais do Município de Curitiba, as 9 Administrações 

Regionais: 

a) Matriz; 

b) Boqueirão; 

c) Cajuru; 

d) Boa Vista; 

e) Santa Felicidade; 

f) Portão;  

g) Pinheirinho; 
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h) Bairro Novo; 

i) CIC. 

 

§ 2º Serão eleitos 2 delegados territoriais por Regional. 

 

§ 3º A eleição de delegados territoriais da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA destina-se 

exclusivamente a pessoas físicas, sendo vedada a candidatura de órgão, entidade ou 

instituição. 

 

SEÇÃO I - DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS TERRITORIAIS 

 

Art. 9º A eleição dos delegados territoriais compreenderá duas etapas: 

I – Inscrição de candidaturas; 

II – Votação. 

 

Subseção I – Da inscrição de candidaturas 

 

Art. 10 As inscrições de candidaturas para delegados territoriais ocorrerão nas sedes de cada 

Regional do Município, de 01 a 05 de dezembro de 2014, no horário comercial, através do 

preenchimento de Ficha de Inscrição. 

 

Art. 11 Poderão candidatar-se exclusivamente pessoas físicas, maiores de 18 anos, que residam 

na área abrangida pela Regional. 

 

Parágrafo único. No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, devem ser apresentados para 

conferência os seguintes documentos: 

 

a) Documento de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho, documento de 

identificação emitido por órgão de classe ou Carteira de Motorista com foto); 

b) Comprovante de residência na área abrangida pela Regional, ou apresentação de 

declaração assinada por 2 cidadãos residentes na Regional, acompanhados dos 

respectivos comprovantes de residência. 
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Art. 12 É proibida a inscrição em mais de uma Regional. 

 

Parágrafo único. Não poderão concorrer às vagas de delegado territorial os servidores públicos 

municipais que estejam lotados nas Regionais. 

 

Art. 13 Até o dia 08.12.2014 será divulgada a relação dos candidatos a delegados territoriais 

através do hotsite da Revisão do Plano Diretor (http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor) , 

bem como em edital afixado na sede da Regional. 

 

Subseção II – Da Votação 

 

Art. 14 A votação para escolha dos delegados territoriais ocorrerá no dia 09.12.2014, terça-

feira, das 18:30 às 20:30 horas, simultaneamente em todas as Regionais. 

 

Parágrafo único. O local de votação de cada Regional será confirmado até o dia 05.12.2014, 

através do hotsite da Revisão do Plano Diretor (http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor), 

bem como em edital afixado na sede da Regional. 

 

Art. 15 As eleições serão individualizadas por Regional. 

 

Art. 16 Poderão votar para a escolha de seus delegados territoriais os domiciliados na 

respectiva Regional, que estiverem presentes no local e horário da reunião de votação. 

 

Art. 17 A reunião de votação contemplará os seguintes momentos: 

I – Abertura oficial da reunião de votação; 

II – Apresentação dos candidatos a delegado territorial; 

III – Votação; 

IV – Encerramento. 

 

§ 1º A reunião de votação será presidida por representante da Regional. 

 

§ 2º Cada candidato poderá fazer uso da palavra por 2 minutos, a fim de se apresentar aos 

presentes. 

 

http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor
http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor
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§ 3º Apresentação dos candidatos se dará por ordem de inscrição. 

 

§ 4º A votação se realizará por contraste, ou seja, pela manifestação individual dos presentes, 

levantando a mão em favor do candidato de sua preferência. 

 

§ 5º Se houver dúvida ou empate na escolha dos candidatos, a votação será realizada pela 

contagem numérica dos votos. 

 

§ 6º Em havendo empate entre dois candidatos, considerar-se á eleito o que tiver a maior idade 

entre os dois. 

 

§ 7º Considerar-se-ão eleitos os 2 candidatos mais votados. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA 

 

Art. 18 A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA contemplará os seguintes momentos: 

 

I – 1º dia: 06 de fevereiro de 2015, sexta-feira: 

 

a) 8:00h às 12:00h - Credenciamento dos participantes; 

b) 8:30h - Abertura solene; 

c) 9:30h – Exposição do anteprojeto de lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba; 

d) 12:30h às 14:00h – Intervalo para almoço; 

e) 14:00h – Grupos Temáticos; 

f) 18:00h – Fim dos trabalhos do 1º dia da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

II – 2º dia: 07 de fevereiro de 2015, sábado: 

 

a) 8:00h às 09:00h - Credenciamento dos participantes; 
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b) 9:00h – Abertura da Reunião Deliberativa da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA;  

c) 9:30h – Deliberação das emendas aprovadas nos Grupos Temáticos; 

d) 12:00h às 14:00h – Intervalo para almoço; 

e) 14:00h – Deliberação das emendas aprovadas nos Grupos Temáticos; 

f) 18:00h – Fim dos trabalhos da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

§ 1º O horário de fim dos trabalhos dos Grupos Temáticos poderá ser prorrogado até as 18:30 

horas, mediante aprovação dos delegados do Grupo. 

 

§ 2º O horário de fim dos trabalhos da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA poderá ser 

prorrogado até as 18:30 horas, mediante aprovação da plenária da Reunião Deliberativa. 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 19 O credenciamento dos delegados, observadores e convidados, será realizado das 8:00 

às 12:00 horas do dia 06.02.2015(sexta-feira) e das 8:00 às 09:00 horas do dia 

07.02.2015(sábado). 

 

§ 1º O credenciamento ocorrerá mediante apresentação de identificação pessoal com foto (RG, 

Carteira de Trabalho, documento de identificação emitido por órgão de classe ou Carteira de 

Motorista com foto). 

 

§ 2º Para a entrada e permanência no local da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA todos os 

participantes deverão estar devidamente credenciados e com seus crachás. 

 

§ 3º Não será emitida segunda via de crachá. 

 

Art. 20 No momento do credenciamento os delegados deverão informar o Grupo Temático do 

qual desejam participar. 
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Parágrafo único. O preenchimento das vagas nos Grupos Temáticos se dará por ordem de 

inscrição. 

 

SEÇÃO II – DOS GRUPOS TEMÁTICOS 

 

Art. 21 Os Grupos Temáticos terão por finalidade motivar o diálogo entre os delegados acerca 

do anteprojeto de lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba e votar as emendas propostas 

pelos delegados. 

 

Art. 22 Os Grupos Temáticos dividir-se-ão da seguinte forma: 

I – Habitação e Paisagem Urbana; 

II – Estruturação Urbana e Ambiental; 

III – Política Econômica e Social; 

IV – Mobilidade e Transporte. 

 

Art. 23 Cada Grupo Temático será composto por: 

I – Facilitador: servidor da administração pública municipal; 

II – Delegados; 

III – Relator: escolhido dentre os delegados que compõe o Grupo Temático; 

IV – Assessoria Técnica: representantes da Procuradoria do Município, técnicos e especialistas 

do poder público municipal. 

 

Art. 24 O facilitador apresentará os artigos que compõe a pauta do Grupo Temático. 

 

§ 1º Os delegados poderão apresentar emendas aos artigos. 

 

§ 2º As emendas podem ser aditivas ou modificativas. 

 

§ 3º As emendas apresentadas serão votadas pelos delegados, pela sua aprovação ou rejeição. 

 

§ 4º A votação se realizará por contraste, ou seja, pela manifestação individual dos delegados, 

levantando o crachá se optarem pela aprovação ou rejeição da emenda, quando for o caso. 
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§ 5º Ocorrendo dúvida quanto ao resultado da votação, será realizada contagem numérica dos 

votos. 

 

§ 6º Em havendo empate na contagem numérica, a emenda será encaminhada para 

deliberação na Reunião Deliberativa com a informação de empate na votação pelo Grupo 

Temático. 

 

§ 7º Os relatores de cada Grupo Temático sistematizarão, até as 20:00 horas, as emendas 

aprovadas, ou com empate, para encaminhamento à Reunião Deliberativa. 

 

§ 8º Somente as emendas aprovadas em cada Grupo Temático, ou com empate na votação, 

serão levadas à deliberação na Reunião Deliberativa. 

 

§ 9º Todas as emendas apresentadas, rejeitadas, aprovadas ou com empate, serão registradas 

nos anais da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

SEÇÃO III – DA REUNIÃO DELIBERATIVA 

 

Art. 25 Para fazer uso da palavra o delegado deverá se identificar através de seu nome e 

segmento ou território que representa. 

 

Art. 26 Os relatores realizarão a leitura das emendas aprovadas nos Grupos Temáticos. 

 

Parágrafo único. Após a leitura de cada emenda o Presidente da PLENÁRIA EXPANDIDA DO 

CONCITIBA abrirá a palavra para manifestação pela aprovação da emenda, por 2 minutos e 

para manifestação pela rejeição da emenda, por mais 2 minutos. 

 

Art. 27 Findas as manifestações, o Presidente da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA, 

encaminhará para deliberação as emendas aprovadas nos Grupos Temáticos, uma a uma. 

  

§ 1º A votação se realizará por contraste, ou seja, pela manifestação individual dos delegados, 

levantando o crachá se optarem pela aprovação ou rejeição da emenda, quando for o caso. 
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§ 2º Ocorrendo dúvida quanto ao resultado da votação, será realizada contagem numérica dos 

votos. 

 

§ 3º Em havendo empate o Presidente da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA emanará o 

voto de desempate. 

 

§ 4º As questões de ordem ou de encaminhamento serão deliberadas pelo Presidente da 

PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

§ 5º Iniciado o regime de votação não serão permitidas questões de ordem ou 

encaminhamento. 

 

§ 6º No caso da não observação dos tempos estipulados neste Regimento, de comportamento 

ofensivo ou inconveniente, ou ainda de haver discussão de questões não pertinentes ao texto 

em questão, o Presidente da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA terá a autoridade para 

retirar a palavra ou desligar os equipamentos sonoros. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28 Os casos omissos havidos durante a realização da PLENÁRIA EXPANDIDA DO 

CONCITIBA, serão dirimidos pelo Presidente da PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA. 

 

Art. 29 A PLENÁRIA EXPANDIDA DO CONCITIBA será registrada em Ata Notarial, que será 

disponibilizada na internet, no hotsite da Revisão do Plano Diretor de Curitiba 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor). 

 

Art. 30 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor

