INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
- IPPUC

CONSELHO - AVISO DE PUBLICAÇÃO Nº 3
TORNA pública a Resolução nº 35 de maio de
2016 do CONCITIBA
O PRESIDENTE do INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 43/2013,
RESOLVE
TORNAR pública a Resolução nº 35 de maio de 2016 do CONCITIBA, constante no anexo.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 23 de maio de 2016.

Sergio Povoa Pires - Presidente do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
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INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
- IPPUC

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 23 DE MAIO DE 2016

Aprova o Regimento Interno da 6ª Conferência
Municipal da Cidade de Curitiba - 6ª COMCURITIBA.

O CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA - CONCITIBA, no uso de suas atribuições
estabelecidas pela Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e, considerando o disposto na
Resolução nº 34, de 18 de fevereiro de 2016, do Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, na
Resolução Normativa nº 19, de 18 de setembro de 2015, do Conselho das Cidades CONCIDADES, e na Resolução Normativa nº 009, de 09 de dezembro de 2015, do Conselho
Estadual das Cidades – CONCIDADES PARANÁ, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Curitiba - 6ª
COMCURITIBA, nos termos do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data.

Curitiba, 23 de maio de 2016.
SÉRGIO PÓVOA PIRES
Presidente do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA
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ANEXO
REGIMENTO INTERNO
6ª Conferência Municipal da Cidade de Curitiba - 6ª COMCURITIBA
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art 1º. São objetivos da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Curitiba - 6ª COMCURITIBA:
I - propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três entes federados com os
diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados ao Desenvolvimento e à Política
Urbana;
II - sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação
para enfrentar os problemas existentes na cidade;
III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as
diferenças de sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições e realização de avaliações
sobre a função social da cidade e da propriedade;
IV - propiciar e estimular a organização de conferências das cidades como instrumento para
garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano.
Art 2º. A 6ª COMCURITIBA, convocada através da Resolução nº 34, de 18 de fevereiro de 2016,
do Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, em conformidade com a Resolução Normativa
nº 19, de 18 de setembro de 2015, do Conselho Nacional das Cidades e também através do Decreto
Municipal nº 133, de 19 de fevereiro de 2016, de acordo com a Resolução Normativa nº 009, de 09
de dezembro de 2015, do Conselho Estadual das Cidades do Paraná, terá as seguintes finalidades:
I - avançar na construção da Política Nacional, Estadual e Municipal do Desenvolvimento Urbano;
II - indicar prioridades de atuação ao Ministério das Cidades e aos órgãos competentes do Estado e
Municípios, ligados ao desenvolvimento regional, urbano e rural;
III - eleger as entidades e instituições membros do CONCITIBA, para o próximo mandato;
IV - consolidar a gestão democrática da cidade;
V - eleger os delegados do Município de Curitiba para a 6ª Conferência Estadual das Cidades.
Parágrafo único. A 6ª COMCURITIBA será coordenada pelo Conselho da Cidade de Curitiba CONCITIBA, nos termos do art. 2º, VII, da Lei Municipal nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 Lei de criação do CONCITIBA.
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CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO
Art 3º. A 6ª COMCURITIBA terá como temática: “A Função Social da Cidade e da Propriedade”, e
como lema: “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”.
Art 4º. Os eixos de debate, assim como a metodologia a ser aplicada na 6ª COMCURITIBA, serão
elaborados pela Coordenação da 6ª COMCURITIBA que, após aprová-los, dar-lhes-á publicidade.
CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO
Art 5º. A 6ª COMCURITIBA poderá ser composta de mesas de debates, painéis, eixos de debate,
plenária e atos públicos.
Art 6º. A 6ª COMCURITIBA produzirá um relatório final, a ser encaminhado ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que promoverá sua publicação e divulgação
junto à sociedade e às esferas de governo.
Art 7º. A 6ª COMCURITIBA realizar-se-á nos dias 15, 17 e 18 de junho de 2016 em 4 (quatro)
momentos:
I – 1º Momento:
- Credenciamento;
- Abertura;
- Palestra Magna;
- Votação do Regulamento da 6ª COMCURITIBA.
II - 2º Momento:
- Eixos de Debate.
III – 3º Momento:
- Eleição de entidades e instituições para o próximo mandato do CONCITIBA;
- Eleição de Delegados para a 6ª Conferência Estadual das Cidades.
IV - 4º Momento:
- Deliberação dos resultados dos Eixos de Debate e respectiva homologação;
- Homologação das entidades e instituições eleitas para o próximo mandato do
CONCITIBA;
- Homologação dos delegados eleitos para a 6ª Conferência Estadual das Cidades;
- Encerramento.
Parágrafo único. A 6ª COMCURITIBA será realizada em local e data a serem indicados pelo
Presidente do CONCITIBA, em comum acordo com a Comissão Preparatória da 6ª
COMCURITIBA.
Art 8º. A 6ª COMCURITIBA tem abrangência municipal e, consequentemente, suas análises,
formulações e proposições devem tratar das políticas de desenvolvimento urbano.
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§ 1º - A 6ª COMCURITIBA tratará de temas de âmbito municipal, estadual e/ou nacional,
considerando os avanços, as dificuldades, os desafios e as propostas das Conferências das Cidades.
§ 2º - Todos os participantes com direito a voz e voto, presentes à 6ª COMCURITIBA, devem
reconhecer a precedência das questões de âmbito nacional e atuar sobre elas, em caráter avaliador,
formulador e propositivo.
§ 3º - Os debates, proposições e documentos da 6ª COMCURITIBA devem se relacionar
diretamente com o temário, objetivos e lema definidos pelo Regimento da Conferência Nacional das
Cidades e pelo Regimento da Conferência Estadual das Cidades.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
Art 9º. A 6ª COMCURITIBA será presidida pelo Presidente do CONCITIBA e, na sua ausência ou
impedimento, por membro da Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA.
Parágrafo único. A 6ª COMCURITIBA será conduzida pelo Presidente do CONCITIBA e, na sua
ausência ou impedimento, por pessoa por ele indicada.
Art 10. A organização e realização da 6ª COMCURITIBA serão coordenadas pela Comissão
Preparatória da 6ª COMCURITIBA, devidamente eleita pelo CONCITIBA, com o apoio da
Secretaria Executiva do CONCITIBA, do IPPUC e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Parágrafo único. Os membros da Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA, designados
mediante Resolução do CONCITIBA, estão relacionados no Anexo I deste Regimento.
Art 11. Compete ao CONCITIBA:
I - mobilizar os membros, parceiros e filiados de suas entidades, instituições e órgãos membros, no
âmbito de sua atuação no Município, para a preparação e participação na 6ª COMCURITIBA;
II – acompanhar e deliberar sobre as atividades da Comissão Preparatória 6ª COMCURITIBA,
devendo ser apresentados relatórios em todas as Reuniões Ordinárias do CONCITIBA;
III - homologar o Relatório Final elaborado pela Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA.
Art 12. A Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA, composta por 10 (dez) membros titulares,
de acordo com a proporcionalidade dos segmentos prevista no art. 23 da Resolução nº 19, de 18 de
setembro de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, indicará dentre seus membros 1 (um)
coordenador, 1 (um) coordenador adjunto (Anexo I).
§ 1º A Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA comporá também a Comissão de Mobilização
e Articulação, que terá 1 (um) coordenador, 1 (um) coordenador adjunto (Anexo I).
§ 2º - A 6ª COMCURITIBA contará com uma Coordenação Executiva indicada pelo Presidente do
CONCITIBA (Anexo I).
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§ 3º Os membros titulares da Comissão Preparatória e da Comissão de Mobilização e Articulação
poderão ou não ter suplentes.
Art 13. À Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA compete:
I – dar cumprimento às deliberações do CONCITIBA;
II – coordenar, supervisionar, e promover a realização da 6ª COMCURITIBA, atendendo os
aspectos técnicos, políticos e administrativos;
III – divulgar e disponibilizar documento sobre o temário central e textos de apoio que subsidiarão
as discussões da 6ª COMCURITIBA;
IV - elaborar a programação e a pauta da 6ª COMCURITIBA;
V - estimular, apoiar e acompanhar o processo de planejamento da 6ª COMCURITIBA;
VI – apoiar e estimular as atividades preparatórias de discussão do temário da 6ª Conferência
Nacional no âmbito municipal;
VII - constituir a Comissão de Mobilização e Articulação;
VIII - propor nomes de expositores para a 6ª COMCURITIBA;
IX - encaminhar ao Conselho Nacional das Cidades e ao Conselho Estadual das Cidades –
CONCIDADES PARANÁ o Regimento Interno da 6ª COMCURITIBA, contendo os critérios de
participação na 6ª COMCURITIBA, bem como da eleição de instituições e entidades para o
próximo mandato do CONCITIBA;
X - elaborar o relatório final da 6ª COMCURITIBA, e;
XI – remeter os resultados da 6ª COMCURITIBA e a relação de delegados eleitos para a
Conferência Estadual, à Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades e à
Coordenação Executiva da 6ª Conferência Estadual das Cidades, em até 15(quinze) dias após a sua
realização, em formulário próprio a ser distribuído pelo Ministério das Cidades.
SEÇÃO II
DA COMISSÃO RECURSAL
Art 14. A Comissão Preparatória desempenhará também as funções de Comissão Recursal.
Art 15. Compete à Comissão Recursal analisar e deliberar os recursos protocolados.
§1º É necessário o quórum de 3 (três) membros para qualquer deliberação da Comissão Recursal.
§2º Os recursos quanto a inscrição e assuntos antecedentes à realização da 6ª COMCURITIBA
deverão ser protocolados do dia 07 de junho de 2016 ao dia 09 de junho de 2016 e deverão ser
deliberados até o dia 14 de junho de 2016.
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§3º Os recursos sobre as questões havidas durante ou após a realização da 6ª COMCURITIBA,
deverão ser protocolados até 04 (quatro) dias corridos após a realização da Conferência e deverão
ser respondidos em até 30 (trinta) dias corridos após a realização da 6ª COMCURITIBA.
Art 16. Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo do IPPUC, à Rua Bom Jesus, nº
669, Cabral, Curitiba, PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00
horas, devidamente instruídos com:
I. Identificação da instituição ou entidade, contendo: nome da instituição ou entidade,
segmento a que pertence, endereço, telefones, e-mail de contato e nome de seu representante
legal;
II. Toda a documentação pertinente ao assunto recorrido.
Parágrafo único. Somente serão analisados os recursos devidamente protocolados, identificados e
instruídos.
CAPÍTULO V
DOS DELEGADOS
Art 17. A 6ª COMCURITIBA, em suas diversas etapas, deverá ter a participação de representantes
dos segmentos da sociedade civil organizada estabelecidos no Art. 18.
Art 18. A representação dos diversos segmentos na 6ª COMCURITIBA deve ter a seguinte
composição:
I - gestores, administradores públicos e legislativos – municipais: 42,30%;
II - movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano: 26,70%;
III - trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano:
9,90%;
IV - empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano:
9,90%;
V - entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área
de desenvolvimento urbano: 7%, e;
VI - ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano: 4,20%
§ 1º Todas as entidades dos segmentos deverão ter atuação fim na área de desenvolvimento urbano
conforme segue:
a) Poder Público Municipal - gestores, administradores, servidoras e servidores, funcionárias e
funcionários públicos municipais e vereadoras e vereadores;
b) Movimentos Populares – são as associações comunitárias ou de moradores, movimentos por
moradia e demais organizações populares voltadas à questão do desenvolvimento urbano;
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c) Trabalhadores – representantes de suas entidades sindicais, com atuação na área de
desenvolvimento urbano;
d) Empresários – entidades representativas do empresariado, inclusive cooperativas, voltadas à
produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;
e) Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa – entidades representativas de
associações de profissionais autônomos ou de empresas, assim como associações de ensino
e pesquisa. Enquadra-se também neste segmento os conselhos profissionais. Em todos os
casos a representação do segmento deve estar vinculada a questão do desenvolvimento
urbano, e;
f) Organizações Não Governamentais - para fins do ciclo de conferências das cidades o
segmento de Organizações Não Governamentais é formado por associações civis ou
fundações (art. 44, I e III, do Código Civil 2002), para fins não econômicos, formalmente
constituídas há no mínimo 2 anos, que têm por finalidade estatutária a atuação no campo do
desenvolvimento urbano, comprovado mediante apresentação de estatuto no ato da inscrição
para a conferência municipal.
§ 2º- Compreende-se como áreas do Desenvolvimento Urbano:
a) Planejamento Territorial;
b) Gestão Urbana;
c) Habitação;
d) Regularização Fundiária;
e) Saneamento Ambiental;
f) Transporte, Mobilidade, Acessibilidade;
g) Sustentabilidade.
§ 3º - Conselhos temáticos, municipais, estaduais e nacionais bem como Orçamentos Participativos
não constituem segmentos, visto que são instâncias institucionais representativas de vários
segmentos sociais;
§ 4º - Não se enquadram nos segmentos acima descritos partidos políticos, igrejas e seus
movimentos de base, instituições filantrópicas, clubes esportivos, desportivos e recreativos, Lions,
lojas maçônicas e Rotary, corpo discente de universidades, bem como toda e qualquer associação ou
agremiação que tenha por atividade ações discriminatórias, segregadoras, xenófobas, violentas,
ilegais, entre outras;
§ 5º - O legislativo integrante do inciso I terá a representação de um terço dos delegados, devendo
ser indicado formalmente mediante ofício expedido pela casa legislativa a qual representa;
§ 6º - No caso do não preenchimento, o percentual de representantes de qualquer segmento não
poderá ser preenchido por outro segmento.
§ 7º - A indicação efetuada pelo Poder Público deverá priorizar servidores de carreira com relação
àqueles comissionados.
Art 19. Os participantes da 6ª COMCURITIBA distribuir-se-ão em 5 categorias:
I – 500 (quinhentos) delegados;
7

9

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
- IPPUC

II – 100 pessoas físicas, como participação cidadã;
III – observadores, até o limite da segurança e capacidade do local;
IV – convidados, e;
V – expositores e palestrantes.
§ 1º - Apenas delegados terão direito a voz e voto;
§ 2º - As pessoas físicas da participação cidadã terão direito à voz e voto somente nos Eixos de
Debate;
§ 3º - Os observadores não terão direito à voz nem voto;
§ 4º - As vagas destinadas às pessoas físicas da participação cidadã e aos observadores serão
preenchidas por ordem de inscrição.
Art 20. Serão delegadas e delegados à 6ª COMCURITIBA:
I - 64 (sessenta e quatro) conselheiros titulares e suplentes do CONCITIBA, como delegados(as)
natos(as);
II - 251 (duzentos e cinquenta e um) credenciados(as) como titulares, representantes de instituições
e entidades da sociedade civil organizada enquadradas nos segmentos e proporções dispostos no
Art. 18 deste Regimento Interno, desde que possuam representatividade no Município de Curitiba e
atuação nas áreas de desenvolvimento urbano, com respectivos suplentes;
III - 119 (cento e dezenove) indicados(as)como titulares pelo Poder Executivo Municipal;
IV - 66 (sessenta e seis) indicados(as) como titulares pelo Poder Legislativo Municipal.
§ 1º O delegado participante deverá obrigatoriamente obedecer ao segmento informado no ato de
sua inscrição na 6ª COMCURITIBA durante todas as etapas do processo das Conferências da
Cidade.
§ 2º Em caso de dúvidas suscitadas por entidades de cada segmento quanto à abrangência e atuação
das entidades caberá à Comissão Preparatória validar ou não a inscrição.
§ 3º Cada delegado relacionados nos inciso II, III e IV deste artigo, terá direito a um representante
titular e respectivo suplente.
§ 4º As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
§ 5º Caso o número de inscrições para um determinado segmento referido no inciso II deste artigo,
seja superior ou inferior ao número de delegados para ele definido a Comissão Preparatória poderá
definir a ocupação das vagas levando em consideração critérios de diversidade, territorialidade,
ordem de inscrição, regularidade de funcionamento, documentação apresentada e/ou finalidade da
entidade ou instituição.
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Art. 21 O delegado titular credenciado terá um suplente do mesmo segmento, que será credenciado
somente na ausência do titular.
Parágrafo único. Os suplentes assumirão no lugar dos titulares ausentes, depois de vencido o prazo
de credenciamento dos titulares, ou com apresentação de documento formal informando da ausência
do titular.
Art. 22 As inscrições, deverão ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico, através do
endereço http://concitiba.ippuc.org.br/comcuritiba6
§ 1º As inscrições por meio eletrônico realizar-se-ão das 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de abril
de 2016 até as 18:00 (dezoito) horas do dia 05 de junho de 2016.
§ 2º Alternativamente, as inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Biblioteca do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, sito à Rua Bom Jesus, nº 669,
bairro Cabral, nesta Capital, das 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de abril de 2016 até as 18:00
(dezoito) horas do dia 03 de junho de 2016.
Art. 23 Para a inscrição das instituições e entidades referidas no art. 20, II, será exigida
comprovação da participação da entidade na discussão do Desenvolvimento Urbano, através dos
seguintes documentos:
a)
b)

c)

Estatuto Social ou Regimento Interno, ou;
Ata de reunião com a temática de Desenvolvimento Urbano realizada nos últimos dois
anos, ou;
Relatório de atividades dos últimos dois anos.

Parágrafo único. A documentação deverá ser encaminhada da seguinte forma:
I – Preferencialmente, em meio eletrônico, no momento da inscrição on-line, na mesma página da
inscrição, através da anexação de arquivo contendo o documentos digitalizado; ou
II – Entrega de fotocópia dos documentos, diretamente no Setor de Protocolo do IPPUC, Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, sito à Rua Bom Jesus, nº 669, bairro
Cabral, nesta Capital, até a data limite das inscrições.
CAPÍTULO VI
DOS EIXOS DE DEBATE
Art. 24 A 6ª COMCURITIBA debaterá três níveis de questões:
a)

Prioridades para a União, Estados e/ou Municípios quanto à política de Desenvolvimento
Urbano;

b)

Eixos de debate:
I - Eixo 1 - Habitação;
II - Eixo 2 – Espaços Públicos e Mobilidade;
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III - Eixo 3 – Desenvolvimento Econômico;
IV - Eixo 4 – Gestão Democrática;
V - Eixo 5 – Conflitos relacionados ao Desenvolvimento Urbano;
c)

Tema : “A função social da cidade e da propriedade” e lema: “Cidades Inclusivas,
Participativas e Socialmente Justas”.

Parágrafo único. Somente os delegados (art. 19, I) e as pessoas físicas da participação cidadã (art.
19, II) poderão participar dos Eixos de Debate.
Art. 25 No ato da inscrição, os participantes deverão se cadastrar em um Eixo de Debate de seu
interesse, de acordo com a seguinte disponibilidade de vagas:
I - Eixo 1 – Habitação – 120 (cento e vinte) vagas, sendo:
- 100 (cem) vagas para delegadas e delegados;
- 20 (vinte) vagas para participação cidadã;
II - Eixo 2 – Espaços Públicos e Mobilidade – 120 (cento e vinte) vagas, sendo:
- 100 (cem) vagas para delegadas e delegados;
- 20 (vinte) vagas para participação cidadã;
III - Eixo 3 - Desenvolvimento Econômico – 120 (cento e vinte) vagas, sendo:
- 100 (cem) vagas para delegadas e delegados;
- 20 (vinte) vagas para participação cidadã;
IV - Eixo 4 – Gestão Democrática – 120 (cento e vinte) vagas, sendo:
- 100 (cem) vagas para delegadas e delegados;
- 20 (vinte) vagas para participação cidadã;
V - Eixo 5 – Conflitos relacionados ao Desenvolvimento Urbano – 120 (cento e vinte)
vagas, sendo:
- 100 (cem) vagas para delegados;
- 20 (vinte) vagas para participação cidadã.
§ 1º Cada Eixo de Debate indicará 1 (uma) prioridade, dentro da sua temática, a ser encaminhada
para a Conferência Estadual das Cidades.
§ 2º Cada Eixo de Debate responderá a perguntas/desafios da Cartilha da Conferência Nacional das
Cidades, referentes a sua temática, as quais serão encaminhadas à Conferência Estadual das
Cidades.
§ 3º Todos os Eixos de Debate, dentro de sua temática, deverão debater e pautar suas discussões
obedecendo ao tema : “A função social da cidade e da propriedade” e lema: “Cidades Inclusivas,
Participativas e Socialmente Justas”.
§ 4º A disponibilidade de vagas para a discussão poderá ser alterada pela Comissão Preparatória em
função do espaço físico a ser disponibilizado à realização da 6ª COMCURITIBA.
§ 5º Para definição da inscrição nos grupos temáticos será observada a proporcionalidade do art. 18,
a preferência indicada na inscrição pelo titular e a cronologia da inscrição.
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Art. 26 Cada Eixo de Debate terá 1 (um) relator eleito dentre seus membros.
Parágrafo único. Os relatores redigirão sinteticamente os resultados apresentados por seu Eixo de
Debate os quais sistematizados serão levados ao plenário.
Art. 27 Os Eixos de debate terão facilitadores indicados pela Comissão Preparatória.
Parágrafo único. Os facilitadores serão responsáveis pelo desenvolvimento dos debates nos grupos.
CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO PARA O CONCITIBA
Art. 28 A eleição para o novo mandato no CONCITIBA das entidades e instituições da sociedade
civil organizada, ocorrerá na 6ª COMCURITIBA e obedecerá às regras contidas em Regulamento a
ser aprovado na abertura da mesma, conforme legislação vigente.
§1º A eleição ocorrerá tanto para titulares quanto para suplentes;
§2º A eleição dar-se-á através de votação entre os delegados dos respectivos segmentos
participantes da 6ª COMCURITIBA;
§3º A composição e a segmentação dos membros do CONCITIBA obedecerá a legislação vigente;
§4º Imediatamente após proclamadas as entidades e instituições eleitas para as vagas de membros
do CONCITIBA, estas devem indicar os nomes de seus representantes no Conselho;
§5º Os representantes devem preferencialmente ter participado da 6ª COMCURITIBA.
§6º É vedada qualquer forma de rodízio de entidades durante o mandato.
§7º O processo de eleição das entidades para o mandato do CONCITIBA será distinto da eleição
dos delegados para a 6ª Conferência Estadual das Cidades.
Art. 29 Os representantes do Poder Público Municipal são indicados, conforme legislação vigente.
CAPÍTULO VIII
DOS DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL
Art. 30 Os delegados, com direito a voto, da 6ª COMCURITIBA elegerão 82 (oitenta e dois)
delegados para representar o Município de Curitiba na Etapa Estadual da Conferência das Cidades.
§ 1º Os delegados para a etapa estadual devem obedecer à distribuição por segmento, de acordo
com o Art. 19 deste Regimento.
§ 2º A eleição dos delegados para a Conferência Estadual será efetuada pelos delegados
pertencentes ao respectivo segmento durante a 6ª COMCURITIBA, obedecendo as regras contidas
em Regulamento a ser aprovado na abertura da mesma.
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§ 3º Os delegados do Poder Público Municipal Executivo e Legislativo serão indicados pelos
respectivos poderes, e no caso do Legislativo não completar as vagas a sua disposição elas poderão
ser preenchidas pelo Municipal Executivo.
§ 4º Os delegados do Poder Público Legislativo Municipal podem ser vereadores e seus assessores
diretos.
§ 5º Os delegados eleitos deverão obrigatoriamente apresentar documento oficial de indicação da
entidade a qual representa à Coordenação Executiva da 6ª Conferência Estadual das Cidades.
§6º Os delegados eleitos devem ter participado da 6ª COMCURITIBA.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 31 As despesas com a organização da 5ª COMCURITIBA correrão por conta de recursos
orçamentários do próprio Município.
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ANEXO I
RESOLUÇÃO nº 36 DE 23 DE MAIO DE 2016
O Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei
nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007 e, considerando o disposto na Resolução nº 34, de 18 de
fevereiro de 2016, do Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, na Resolução Normativa nº
19, de 18 de setembro de 2015, do Conselho das Cidades - CONCIDADES, na Resolução
Normativa nº 009, de 09 de dezembro de 2015, do Conselho Estadual das Cidades –
CONCIDADES PARANÁ, e no deliberado na 40ª Reunião Ordinária do CONCITIBA, de 31 de
março de 2016, RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA e a Comissão Recursal da 6ª
COMCURITIBA, com a seguinte composição:
I- GESTORES, ADMINISTRADORES PÚBLICOS
Titular: JOÃO CARLOS DIÓRIO
Secretaria Governo Municipal - SGM
Titular: LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR.
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Titular: MIGUEL ANTONIO LEONI GAISSLER
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC
Titular: ROSÂNGELA MARIA BATTISTELLA
Urbanização de Curitiba S/A - URBS
II- MOVIMENTOS POPULARES
Titular: SERGIO DOS SANTOS
Centro Comunitário Alto Bela Vista
Suplente: MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA
Movimento Nacional de Luta pela Moradia
Titular: DANIEL CARLOS ZANETTI
Associação de Moradores Centenário Cajuru
III-

TRABALHADORES

Titular: LUCIANO SUREK
Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado PR - SINDARQ /PR
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Suplente: EVERTON JOSÉ BRANCO NOGUEIRA
Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná SINDIURBANO
IV-

EMPRESÁRIOS

Titular: JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO
Associação Comercial do Paraná - ACP
Suplente: LUIZ ALBERTO IUBEL
Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do
Paraná - SINELTEPAR

V- ENTIDADES PROFISSIONAIS,
CONSELHOS PROFISSIONAIS

ACADÊMICAS

E

DE

PESQUISA

E

Titular: JANAÍNA DE FÁTIMA CHUDZIK
Instituto Histórico e Geográfico do Paraná - IHGPR
VI-

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS – ONG’S

Titular: IVO SÉRGIO PEREIRA SANTOS
Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural Brinque e Limpe
Suplente: MARIA ANGÉLICA REZENDE VILAS BOAS
Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental - CEDEA
Art. 2º - A Coordenadora da Comissão Preparatória da 6ª COMCURITIBA e da Comissão
Recursal da 6ª COMCURITIBA é a conselheira JANAÍNA DE FÁTIMA CHUDZIK, e o
Coordenador Adjunto, o conselheiro SERGIO DOS SANTOS.
Art. 3º. A Coordenadora Executiva da 6ª COMCURITIBA é a servidora do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, SHEILA BRANCO, Coordenadora Administrativa da
Secretaria Executiva do CONCITIBA.
Art. 4º Constituir a Comissão de Mobilização e Articulação da 6ª COMCURITIBA com a
seguinte composição:
I- GESTORES, ADMINISTRADORES PÚBLICOS
Titular: JOÃO CARLOS DIÓRIO
Secretaria Governo Municipal - SGM
Titular: LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR.
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Titular: MIGUEL ANTONIO LEONI GAISSLER
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC
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Titular: ROSÂNGELA MARIA BATTISTELLA
Urbanização de Curitiba S/A - URBS
II- MOVIMENTOS POPULARES
Titular: SERGIO DOS SANTOS
Centro Comunitário Alto Bela Vista
Suplente: MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA
Movimento Nacional de Luta pela Moradia
Titular: DANIEL CARLOS ZANETTI
Associação de Moradores Centenário Cajuru
III-

TRABALHADORES

Titular: LUCIANO SUREK
Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado PR - SINDARQ /PR
Suplente: EVERTON JOSÉ BRANCO NOGUEIRA
Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná SINDIURBANO
IV-

EMPRESÁRIOS

Titular: JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO
Associação Comercial do Paraná - ACP
Suplente: LUIZ ALBERTO IUBEL
Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do
Paraná - SINELTEPAR

V- ENTIDADES PROFISSIONAIS,
CONSELHOS PROFISSIONAIS

ACADÊMICAS

E

DE

PESQUISA

E

Titular: JANAÍNA DE FÁTIMA CHUDZIK
Instituto Histórico e Geográfico do Paraná - IHGPR
VI-

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS – ONG’S

Titular: IVO SÉRGIO PEREIRA SANTOS
Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural Brinque e Limpe
Suplente: MARIA ANGÉLICA REZENDE VILAS BOAS
Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental - CEDEA
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Art. 5º - O Coordenador da Comissão de Mobilização e Articulação da 6ª COMCURITIBA da 6ª
COMCURITIBA é a conselheiro JOÃO CARLOS DIÓRIO, e o Coordenador Adjunto, o
conselheiro JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na presente data.
SÉRGIO PÓVOA PIRES
Presidente do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA
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