
la SESSÃODA lOa RE CO!'.'CIDBAEM 24 DE ~OVEMBRO DE 201.4

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e qlliltro de uovembro de dois mil e quatorze, reuniu.se a

plenária do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCrTIBA, no auditório de Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC, situado nU Rua Bom Jesus, nO669, bairro Cabral, nesta Capital,

sob a coordenação da arquiteta e urbanista Ariadne Giacomazzi Maltei Manzi, Supef\isora de

Planejamento do 'PPUC, substituindo O presidente Sérgio Póvoa Pires em Sllil ausência. Presentes os

eonselheir<ls: Luiz Fernando Gomes Braga (titular], :\liguei A. Leoni Gaissler (suplente), Ana Célia P.

Curuoa umrenção (titular), Chris de Almeida G. da Costa (titular), Raphael Rolim de Moura (titular),

Edison Reva (titular), MáNoioL. R. do Mesquita (suplente), João Carlos Diôrio (suplcnte), Leonardo

Brusamolin Jr. (titular), alga Mara Prestes (suplente], MaNooAurélio Bccker (titular), José Rodrigue•.

Limeres (suplente), Sérgio Renato Bueno Balaguer (titular], Hilma de Lourdes Santos (suplentc],

Maurioio Rodrigues de Souza (titular), Valdir Aparecido Mestrincr (titular), Maria Neuza Lima de Oliveira

(titular), Jean Miohel Patrick Tumeo (titular), Luiz Alherto luhel (suplente), Janaina de Fátima Chudzik

(suplente), Rodolfo B. de P. Jaruga (titular), Elair de M. e Silva Grassani (titular], Ivo Sérgio Pereira

Santos (suplente); os memhros da Secretaria Executiva do CONCITIBA: Laércio Leonardo de

Araújo, Sheila Branco e Mariana Krüger Salomão, e os Observadora ••: Mônioa Máximo da Silva

(IPPUC), Bruno Meirinho (Mobiliza Curitíba), Yasmin Reck (Cklo Iguaçu), Antonio C. M. Miranda

(IPPUC), Ana Carmen de Oli,."ira (SINDARQ],Jonny Stica (CMC),Miguel Roguski (IPPUC), Lu""s Prates

(Mobiliza Curitiba). l-Ahertura: Verificado a existência do quorum regimental a Supef\isora de

Planejamento do IPPUC, a supeni.ora Ariadne Giaeomazzi Mattei Manzi, abre a presente reunião

tendo como paula única a análise e aprovação do Regimento Interno da Conffrência de Revisão do Plano

Diretor de Curitiba. Cumprimentando e dando boas ~indas a todos, passa a palavra ao conselheiro Luiz

Fernando Gomes Bntga para dar continuidade à reuniao. Este informa que o Couselho reoebeu uma

solicitação do Ministério Púhlico do Paraná-MP para a leitura de um documento que foi protocolado hoje

na Prefeitura de Curitiba, ressaltando que eSSasolicitaçao implic. em abrir a pauta da ma RE que foi

convo<:udaespeoifioam£nte para deliberar sobre o regimento interno da conferência de Rf,isão do Plano

Diretor. Na scquenoia, passa a consultar a plenária 'obt"(' Oencaminhamento a se, dado pelo Conselho,

abrindo a palavra para manifestaç6es dos conselheiros. O conselheiro Rodolfo B. de P • .Iarugll di" que

seria muito proveitoso escutar Oque o MP tcm a dizer. Em não h.vendo mais manifestações, colooou em

votação, sendo que a maioria decidiu pela leitura do documento, com os seguintes números: a favor da

leitura - 12 votos, contra a leitura - 4 votos e abstenção - 1voto. O Coonlenador da Secretaria Executiva

Laércio Leonardo de Araújo reali7-Oua leitura do dooumento do MP. A seguir abriu-se espaço para as

manifestaç6es sobre o teor do dooumento. a vereador Jonny Stica comentou que a prefeitura tcm total

legitimidade para fazer o Plano Diretor, com.seu corpo téonico altamente {'apacitado e que, confonne o
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trâmite legal, primeiramente o projeto é elaborado peio Poder Executi\"o c depois isso é encaminhado

para u Câmara, a qual também trabalhará nele. Acrescentando que esse processo vai sendo desenvol\'ido

por várias mãos da melhor forma possível, e é na perspectiva de que a cidade seja feita porvárius mãos. O

vereador disse que o IPPUC não tinha a obrigação de fdzer uma conferência, ele disse que essa

conferência poderia ser uma audiência púhlica na Câmara, masjã que foi oplado por isso ele acha que fui

Uma boa idéia, e que o evento deve reunir lodos os segmentos da sociedade da fonna pla c

de~crática possível. Ele defendeu a a~ãQ daQ~:'~ Omaior nÚIn possível de ~,I fl"J:
! V \ =----~Ó J '<J9.) p'S;"'! d. 11 df'P""
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pessoas possíveis dentro de regras claras, el~ acha que não pode ser expressão livre, uma expressão

descrimínada que não atenda lime representatividade que esteja vinculada à última Conferênda da

Cidade que já tinha todos Os segmentos da sociedade presente e que foi bastante democrática e

participatiHI. O conselheiro Jean Michel agradeceu o Ministério PúblieQ-MP pela sua colocação, mas

asseverou que ela deveria ter vindo bem antes, porque com" cidadão ele se sente um tanto quanto

desprestigiado, pois durante o ano inteiro d~nvolveu um trabalhado não só de colaboração mas também

de aprendizado sobre o Plano Diretor, nas Câmaras Temáticas do CO~CmBAExplicitou também que foi

formada uma comissão COmrepresentantes de todos os segmentos do Conselho para analisar o processo

da conferência e discutir especificamente a minuta de regimento apresentado pela secretaria do conselho,

e que durante uma tarde inteira foi analisada e debatida a minuta e ao que parece, a partir da ,isão do

MP, que foi uma tarde perdida, onde o CONCIDBA não existe mais a partir do momento que será feita

uma conferência com vários cidadãos, deixando claro que o momento deles tambérnjá e"istiu,já ocorreu

na 5" Conferência. Falou ainda que muitos recursos foram despcndidos por algo que não teve valor

nenhum, ele disse que está muito desapontado. O conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos, falou que

estã havendo um deMO de finalidade. Ele disse que primeiro não seria nma conferência, e sim Uma

assembléia, ou algum outro nome, porque a lei diz que deve haver uma distância de 3 anos entre uma

conferência e outra, c segundo que está havendo nm problema referente às competências. O conselheiro

Luiz Alberto lubel f<llouque os conselheiros do CONCIDBA foram legalmente e democraticamente

eleitos na 5" Conferência da Cidade de Curitiba - 5" CO:MCURITlDAe questionou se todos serão

substituídos por pessoas que irão se reunir por apenas dois dia> e decidirão sobre o texto do Plano

Diretor. O conselheiro José Rodrigu.,z limeres levantou uma questão de ordem, comentou que foi

aberta uma consulta se era possivel fa.er uma leitura do documento do Ministério Público e não é por isso

que eles devem acataro que contém no documento. Ele comentou que são 64 conselheiros e foram criadas

4 Câmaras Temáticas, o que daria 16 membros por Câmara, sendo que a eámara que mais possuía

membros assíduos continha 6 ou 7 pessoas, ele questionou aonde estavam os outros conselheiros que não

participaram de nenhuma câmara. O eonSl'lheiro Valdir Mestriner também pediu uma questão de

ordem, levantando que a rcunião foi ronvocada para uma pauta única, qual seja a de deliberar sobre o

regimento interno, elc falou que o documento que o MP levou refere-sc a di.cussões que serão feitas na

Conferência, e assim sendo, pediu para sc seguir com a discussão do regimento interno. O conselheiro

Rodolfo B. de P. JarugEl, lembrou que na última reunião foi apresentada uma minuta de regimento

interno elaborada pela Secretaria Exeçutiva do Conselho, o que lhe parecia injusto com a Secretaria, c que

ele solicitou que fosse fcita uma comissão para discutir o regimento, com a participação de rcpresentantes

de todos os scgmento •. Disse que nesta reunião com representantes de cada um dos segmentos elc

manifestou a cada um dos conselheiros Uma preocupação rorn o número reduzido de participantes na

conferência, os conselheiros do CONCITIBAe os delegados territoriais das regionais, c nexxe Sl'ntido ele

vê o documento do MP muito bem-vindo porque elc sustenta que a posição politica é adequada

juridicamente, ~"{)mentandotambém que a conferencia deve ser o objeth'o do Conselho, c que o Conselho

seria generoso se !cvaxxea Sua proposta para ser debatida com a populaçiio e que não pode haver um ,."j)
retrocesso na maneim como as conferi'ncias são organizadas. O conselhciro Mlgud A. L.,oni Geissl.,.. ~ I

comcntou que o MP não disse que tem quc ser com mais ou com menos participantes, ele está dizendo ), ~

que o processo finaI do Executivo deverá obseI"\'ar a representaçiio de segmentos ,territorial. ti -
Com,l,m,." '"'" ,".re,,,,:,,,'ril\~OM'1'$;;:~' 1,1",I.,d" ,', '"O cJ IA~"

'-Y li \~ OJ\() p';";",ldell~_
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UmaConferência da Cidade com 500 participantes a qual elegeu OS64 representantes de vários setore~ da

sociedade ci\il para o CONCillBA e que possui tolsllegitimidade. Prosseguiu falando que a questão de

fazer uma Conferência é a de que o fecho do Executivo se faça dentro da esfera do CONCITIBA,que foi

c1oito legitimamente, propondo como encaminhamento decidir se haverá a conferência com

caracterlsticas de uma Çonferência da Cidade ou fazer uma conferênda na esfera do CONCI11BA. A

conselheira JanaÍna de Fátima Chudzik comentou que embora seja uma Conferência da Cidade de

Curitiba exL,tem algumru;organizações que de falo representam OEstado do Paraná, ela que,tionou que

em 2013 quando foi realizada a conferência municipal OMP não pcnsava da forma que pensa agora. O

conselheiro Rodolfo falou que é louvável a respeitável iniciativa de propor que não seja mais uma

conferência, e sim UmaAssembléia, falando que eSlleassunto não está na pauta e que os conselheiros

foram convocados para votar no regimento da conferência, falou também que pela ordem não se pode

deliberar sobre essc assunto. O conselheiro Valdir M.,striner solicitou para que seja cncaminhada a

pauta da reunião, ele comentou que ainda não foi iuiciada a discussão do Regimento Interno. O

conselheiro Jean Michel Patrick Tumco afirmnu que não gostaria de estar contra a lei, propondo que

primeiro seja decidido se a conferência é legal, sendo legal que ela seja feita dentru do Conselho. O

conselheiro Ivo Sérgio p.,rdra Santos propôs ~omo encaminhamento avaliar a conferência sobre O

regimento do Conselho. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga nbservou que as prerrogativas do

Conselho foram objeto de recomendação e a seguir solicitou à coordenadora Administrativa do

CONCITlBA,a advogada Sheila Branco que realizasse apresentação da minuta do regimento interno.

luiciando a apresentação explicou quc a Secretaria F,xe<'utíwelaborou UIDapré-minuta já discutida com

uma comissão do Conselho, formada por representantes dos segmentos, a qual apresentará aos

conselheiros. Diz quc a concepção do evento foi exposta em todas as Audiências Públicas realizadas nas

nove Regionais Administrativas accrea do processo de diálogo democrático no âmbito da Revisão do

Plano Diretor, bcm como a metodologia da elcição dos delegados territoriais que scrá resli7.ada nas 9

(nove) Administrações Regionais. Frisou que uma pré-minutajá foi discutida anteriormente em reunião

com o grupo de trabalho do Conselho, formado por um representante de cada segmcnto, e que a minuta a

ser apresentada é produto dessa reunião dos conselheiros. Frisa que dcsde a primeira minuta do

regimento interno do evento, o número de del~gados sempre foi o dc 82 delegados, quais sejam, os 64

conselheiros do CONCIDBA (os 32 titulares mais os 32 suplcntes) mais ,8 representantes territoriais,

eleitos 2 (dois) por Regional. O conselheiro Valdir levantou uma questão na qual a primeira a ooisa a Ser

deliberada é se será ou não organizada uma conferência, cOm este nomc cspecffko de "conferência".

Valdir sugere que somente após isso, é que Sepode discutir como ela será organizada. Por solicitação

dos conselheiros, a coordenadora Administrativa do CONCIDBA a advogada Shdla Branco esc1are<>eu

que pela Lei Orgânica do Muuicípio de Curitiha, e pela lei de criação do IPPUC, é de competência do

IPPUC coordenar e sistematizar a elaboração da lei e das revisões do Plano Diretor de Curitiba. O

conselheiro Rodolfo B. de P. Jaruga obsel"\'ou que o ano de criação da Lei Orgânica foi ao inicio do

Regimc Militar. A advogada Shdla Branco mencionou que a Lei Orgânica de Curitíba foi promulgada

em 1990 e foi revisada recentemente pela Câmara Municipal no ano de 2011. Explicou ainda que O

Ministério das Cidades através do Conselho Nacional das Cidades emite resoluçiíes, e que resolução não

possui o caráter cogente igual ao de uma l~i, ,endo uma oricntação. Continuou esclarecendo quc o termo

"conferencia" foi o nome sugerido ao evento para se abrir Odebate, mas quc pode també'ket ehamado ih:
dc fCunião, as..~mbléia, audiência pública, salientando que serão os próprios ~onsdheiros ~o ~BA U'

(f ~ r~t/e"",,,.,,uO~
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que definirão o nome do evento. Salientou que a minuta apresentada é uma sugestão, Um ponto de

partida para auxiliar nos trabalhos. Blc1areccu semanticamente o significado da palavra "conferên,"ia",

que pode ser a reunião de duas ou mais pessoas, como, por exemplo, dois ou mais mooicos se reúnem

para di"~Ulir a situação de um paciente, isto é chamado pelo nome de "~"{lnfcrcmia".Aclarou que a

resoluçào 25 do Conselho Nacional das Cidades, .ugere que a proposta do plano diretor deve ser aprovada

em uma .conferência Ouevento similar", com estas exatas palavras, c também que deve ter representantes

de diversos segmentos da sociedade e de .misões t~rriloriais. Obsern.u que é importante não Se fazer

confusão ent~ o uso popular das palavras e sua semântica. Frisou que Uma cspéci~ de eveuto é a

"Conferência da Cidade de Curitiba" e outra 6 o evento que irá apreciar o texto do projeto de ~visão do

Plano Diretor. A "Couferência Nacioual das Cidades" é Um evento r~alizado dentro do sistema de

planejamento urbano nacional, tendo sua origem no Estatuto das Cidades e cuja atribuição de convocar e

coordenar compete ao Conselho Nacional das Cidades, e também, ocorrendo com periodicidade de 3

(três) em 3 (três) anos. Assim, a "Conferência da Cidade de Curitiba", que é instância municipal da

Omrerência Nacional das Cidades, possui requisitos formais c ocorre s~mpre em conformidade com o

calendário da Conferência Nacional das CIdades. Lembrando que a última Conferência da Cidade de

Curitiba OCOrreu em maio de 2013, onde, inclusive, foram eleito> os senhores, conselheiros do

CONCrTIBA, hoje aqui presentes. Anotou que a Conferência da Cidade de Cuririba teve mais de 600

participantes, eom a ativa participação de diversas entidades rep~sentativas da sodedade civil, de

diferentes segmentos relacionados ao tema do desenvolvimento urbano na cidade. Na sequencia, reiterou

que Otexto que ""lã sendo ap~sentando é fruto da ~união dos conselheiros na comissão de elaboração

do regimento interno, que precedeu esta reunião extraordinária. Após, o conselheiro Braga agradeceu os

esclarecimentos feitos pela advogada Sbeila Branco e iniciou 0" debates e as yotaÇÕfS.Primeiramente,

colocou plll"llvota~ão o ponto inicial das discussõcs, ou seja, se os con.elheiros enteudem haver a

necessidade de haver um ewnto especifico para a votação do anteprojeto de lei da revisão do Plano

Diretor. Posta em votação foi deliberado por unanimidad.c que deve ocorrer nm evento, seja ele uma

conferência ou um evento .imilar. A seguir foi apresentada a que.tão do nome do evento, ou seja, se O

evento que vai anall~r e aprovar o projfto da =isão do Plano Diretor terá O nome especifico de

"conferência" ou se terá outro nome. Posto em votação Se o evento seria especificamente uma

"conferência" ou se poderia .er um evento similar, de acordo com a resolu~ão do Conselho das Cidades. A

contagem foi a seguinte: l) a favor de "conferência" em sentido estrito: fi voto,,; 2) a favor de "evento

similar": 10 votos; 3) abstenção: 1voto. Tendo em vista que a maioria dos conselheiros votou na realização

de um "evento similar", o conselheiro Luiz Fernando Braga solicitou aos conselheiros para sugerirem o

nome do evento que entendam Sermais adequado para sua finalidade. O conselheiro Valdir falou que o

nome depende de quai. serão os objetivos do evento, ele disse que entende que qualquer poder que possa A. j
ter de deliberação já foi excluído pelo nome, porque plenária e reunião não tem o poder de deliberar no ~

coletivo. A Coordenadora Administrativa do CONClTIBA a advogada Sheila Branco esclareceu que a I éW
competência do evento será a de anali.ar e deliberar o anteprojeto de lei da revisão do Plano Diretor, ou

seja, tem poder de delíberação sim, inclusive, explicitado na própria Resolução 2.')que fala em "registro de '"V?/I
emendas apresentada nos anais da conferência", ou seja, o texto do anteprojeto de lci pode receber ""'f:' I
emendas no evento, e, novamente, este tem caráter delibera!Í\"o sim. O conselheiro Miguel A. Leoni L 'h..~
Gaisslcr falou que o anteprojeto após deliberado nOevento, será encaminhado ao prefeit aIll que, no~! 1 ~

uso de sua competência legal de ~ciOnaridadC, dR~ ~A.~as eme das que or ~ Ü\ O~"'
V ~ \ ~ IVJ;[J "~lnHd"l-~
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aprovadas. Disse ainda que a construção do anteprojeto de lei estã sendo realizada ~om as contribuições

do COI\CIDBA, da equipe técnica do IPPUC e da PMC c com us contribuições de toda a população e

entidades da sociedade çi,i1. Também que um "terto de anteprojeto de lei", é um texto que deve ler um

acompanhamento juridioo, para MO oonter ilegalidade•. O conselheiro Rodolfo B. de P. Jaruga falou

que de fato precisa saber qual Opoder que os delegados terão no "vento, falou que para ele a sugestão do

conselheiro Miguel é a de que os delegados não tenham poder, ou seja, eles fazem destaques, apresentam

emendas. O conselheiro Jean Michel falou que o conselheiro Jaruga não acompanhou O ra,';ocínio do

conselheiro Miguel A, Le<.>njGaissler e está colocando contrário a tudo o quejá foi explicado, de que

OSconselheiros terão poder sim. Rodolfo B. de P. Jaruga retomou e falou que a interpretação que fez

da fala do consdheiro Miguel A. Leoni Gaissler é que as emendas que os conselheiros apresentarão

não vão alterar o corpo da lei, elas vão constar somente eomo registro nos anais do evento defendendo

que os delegadoo tenham competência para alterar o corpo do projeto encaminhado ao evento. O

conselheiro Miguel A. Leoni Gaisslerpediu Umaquestão dc ordem e falou quc a minuta que vai para o

momento que o Jarnga está se referindo já está validado pelo próprio CONCmBA, porque quem

trabalhou durante O anO todo nas Câmaras Temáticas e está apresentando as sugestões de texto é o

CONCmBA, colocando que o momento o qual Jarnga está se referindo é um momento expandido junto

com os delegados eleitos nas Regionais, que o Jaruga não está compreendendo que os próprios

conselheiros do CONCmBA já colocaram suas sugestões de redação de artigos na minuta, ma~ que

também podem apresentar nOVasemendas no evento. Jaruga di'l.'<eque está certo o que ele está dizendo,

que os delegados não poderão emendar o corpo da lei, continuando falou que só faz sentido fazer Um

evento em fevereiro Se os delegados puderem emendar a minuta que será enviada. A Coordenadora

Mministrativa, advogada Sheila Branco esclareceu que a Resolução do CONCIDADESdiz, "registro de

emendas", então explicando, novamentf, o trabalho desenvolvido durante o ano inteiro de 2014 pelos

conselheiros nas Câmaras Temáticas do CONCITIBA, e que já foram, ou estão sendo deliberada em

reuniões com toda a plenária aqui no CONCITIBA,tudo isto já irá para a sistematização do texto e que no

evento, será aberta novamente a discussão, podendo ser apresentadas e votadas noVas emendas. Que

elaborar Um texto de lei é algo ~xtremamente complexo, técnico, c por isso é feito por pessoal

e.speciali,ado nessa função, mas que o contcúdo dos artigos, vem do CONClTIBA,do IPPUC, da PMC, da

sociedade civil organizada e da população de Curitiba. Sheila di••", I\ldo será encaminhado para o

prefeito, e que depois de sua análise, conforme o trâmite legislati\"o, Oprojeto de lei será encaminhado

para os vereadores. A conselheira Ana Célia P. Cumea Lourenção questionou se o evento será

deliberativo ou não. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga comentou que a própria resolução do

CON"ClDADESsugere que quaisquer cmendas que venham no momento de finalização Sl'jam registradas

e encaminhadas, junto com o conjunto da deliberação do CONCmBA, para apreciação do Prefeito.

Depois da análise do prefeito, Oprojeto de lei será encaminhado ao legislativo. Em seguida consultou a

plenária se esse entendimento é adequado. O conselhciro Valdir Mestriner falou que o proce.••'>Ode

discussão qu~ foi trazido naquele momento não foi pensado durantc o processo inicial, e que ele padece

de legitimidade para que se possam dar as compctêncías adequadas, expôs que o item terceiro da

Resolução não é O que a discussão traz, o conselheiro disse que as emendas sempre terão que Ser

registradas, discorreu que seria mais claro c mais legitimo não pensar no evento, disse também que

deveria ter mais tcmpo para discutir qual o tipo de evento e quais seus objetivos. O co 'ro Ivo
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as discussões já estão sendo feitas durante um ano inteiro. O conselheiro Miguel A. Leoni Gaissle,.

colocou que o evento é do CONCITIBA,ele não é uma conferencia só para debate, m.s é sim Umaplenária

expandida do próprio Con.•~lhoda Cidade de Curitiba, o CONCITIBA,reforçando que como o trabalho da

construção da minuta é coletivo, e contou com a atuaçào direta e ativa do proprio CO)lCmBA, ela vai fi

um grande evento para consolidar mais ainda [) Seu papel democrãtioo, sugerindo Uma plenária

expandida com poder de volo igual para os suplentes também. O conselheiro Limeres esclareceu que

com relação ao documento que será enviado ao prefeito, ele tem fi prerrogativa de aceitar ou não, e Oque

ele --ai enviar à Câmara Municipal será avaliado e wi existir um documento que será submetido ao

prefeito, no qual ele pode complcmentar, modificar, remsar ou aprovar. Braga observou que

considerando a última rodada de falas a plenária ficou mais esdarecida e que há a proposição de que o

evento seja uma plenária expandida. A conselheira Janaína de Fátima Chudzik falou que este é o

momento de valorizar as entidades que fazem parte do CONCITlBA e que a legalidade deve Ser

respeitada. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga fez a defesa de que seja uma scssão do

CONCmBA ampliada no sentido de que todos os conselheiros, titulares c suplentp$ se transformem em

delegados. O conselheiro Edison Reva questionou que já que não será conferência, e sim um evento

similar, se há a necessidade de ter delegados territoriais ficaudo apenas os próprios consclheiros do

CONClTIBA.O couselheiro Marco Aurélio Beeker opinou que, tanto seja uma eonferência ou evento

similar as emendas que forem apresentadas terão de ser votadas, podendo ser aprovadas ou negadas. A

conselheira Ana CHia P. Curuca Lourençii.o falou que em scu entendimento será feito um evento de

encerramento das propostas do Plano Diretor, nada será votado e sim relatado, e que os delegados não

serão delegados, e sim convidados. O conselheiro Valdir Me~triner falou que pode ser uma audiência

pública. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga falou que o Conselho da Udade deve analisar o

documento. O conselheiro Miguel A. Leoni Gaissler propôs COmoencaminhamcnto a vota~ão de cada

artigo da minuta do regimento interno para ver como será a plenária. O conselheiro Valdir faiou que o

couselho está votando as contribuições das Câmaras Temátíess e que também estão havcndo as

contribuiçôes da sociedade, as quais a relatoria da w.-isão do Plano Diretor vai tmnsfolTDar em uma

minuta de projeto de Lei, e que o Conselho não vai ter poder dc tomar nenhuma decisão a respeito dessa

minuta. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga esclareccn novamente quP essa minuta do projcto

de lci scrá submetida ao Conselho, sim. O conselhciro Miguel A. Leonl Gaissler retomou e questionou

se os conselheiros nao deliberarão a respeito da minuta do Plano Diretor que serã aprescntada nr>evento.

O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga falou novamente quc a minuta será submetida ao I
Conselho, esclarecendo que OConselho atuará de forma expandida, ou seja, com os conselheIros TItulares,

contnbuições, s"la do próprio Conselho, do Executivo MUnicipal, das AndiênclllS Púhhcas e da consulta /j
munlcipal da mtemet falando que esse conjunto de tarefas que serao rea1i7.adasvaI ser submeTIdo ao

Conselho O conselhelro Miguel A. Leoni Gaissler exemphficou que se eles nas Câmaras Temâllcas !:
deliberam por algnma coisa e as contribUÍ<:õesque '~eram da sociedade forem opostas e a plenária do

:::":e
o
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Braga esclarcceu que o encaminhamento do Projeto dc Lei de Revisão do Plano Diretor à Câmara jy
Municipal é uma prerrogativa do Chefe do Poder Executivo, mas com a plcnâris expandida, feito está & I

ampliando o processo de çonsulta ao Conselho c aos segmentos_ A Coordenadora Ad llllStm :o
(Y Q~~6 ",''""oU ~
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CONCITIBA,advogada Sheila Branco ponderou que mo podemos perder de vista que vivemos em uma

República Federativa, com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, harmônicos e independentes

entre si, e que compete ao poder Ex~uti"o, que no âmbito Municipal é representado pelo prefeito, a

tarefa de encaminhar à Câmara de Vereadores o projeto de Lei. O conselheiro Miguel A. !.eon;

Gaissler propôe como encaminhamento a vou":ào dos objetivos. O conselheiro Luiz Fernando Gomes

Braga perguntou à plenária qual a sugestào de encaminhamento. O conselheiro Luiz Fernando

Gomes Braga 8Ilgcriu que os conselheiros tratem o evento rOmo uma plenária expandida do

CONCmBA, em que lanto os membros titulares oomo os suplentes participem plenamente desse evento,

e o CONCmBA. Colocando esta proposta Oresultado foi o seguinte: 1) a favor da plenária expandida: 13

(treze) votos; 2) contra a plenária: O (nenhum): 3) abstenção: 1 (um). O C<JnselhciroLuiz Fernando

Gomes Braga passou para a discussão de deliberação do Regimento Interno. Laércio Leonardo de

ATaújo lembrou que a tradição no Conselho nesse tipo de discussão tem sido a de passar pelos artigos

anotando os destaques dos cOllS€lheiros,não lendo na íntegra o do~umento, e depois ler e debater os

destaques apontados. O conselheiro Valdir Mestriner propôs como encaminhamento de fa""r a leitura

e apresentar os destaques, porque Oregimento foi pensado de Uma maneira e eles farão de outro mod",

ele disse que acha melhor que a redação seja refeita para depois poder ser votada. A Coordenadora

Administrativa, advogada Sheila Branco esclareceu que a minnta foi feila de uma maneira simples,

podendo abranger várias formas de eventos e o que se discutiu nesta plenária foi a denominação do

evento, onde foi aprovada a realização de uma plenária expandida. O conselheiro Luiz Fernando

Gomes Braga colocou em votação se seria lida a minuta item por item ou se seriam anotados os

destaques e depois discutidos só os artigos que tiveram destaques. Feila a \"otação, O resultado foi o

seguinte: ,) a favor da leitura de lodo o regimento integralmente: 6 (eis) votos: 2) pela passagem dos

artigos anotando os destaques e ao final a discussão dos destaque": 'o (dez) votos: 3) abstenção: O

(nenhuma). Face o resultado da votação, o cons~lheiro Braga continuou os trabalhos iniciando a

passagem pelos artigos e anotando OSdestaques feitos pelos conselheiros. O conselheiro Miguel A.

Leoni Gaissler falou que como é uma plenária expandida do CONCITlBA, poderia ser usado até o

próprio estatuto do CONcmBA como complemento, sendo diferente quanto o poder de voto dos

suplentes e a representação dos tenitoriuÍ8. O conselheiro Valdir Mestriner falou que quando ele fez a

proposit:ão de que deveria ser refeito o regimento interno pura se adcquar à denominação de plenária era

para adequar todo Otexto. Colocado em votação sobre se o te:<todo regimento interno deveria ser lodo

refeito, ou se poderia ser analisado cOmoestá, o resultado foi Oseguinte: ,) 9 (nO'>-e)votos a favor de se

analisar Oregimento interno cOmoestá 2) contra, para ser feito um novo regimento interno e apreS<'ntado

e nova reunião: 5 (cinco) valos 3) abstenção: 1 (um) voto. O conselheiro Valdir Mestriner pede

declaração devoto comentando quc o deliberado em uma sessão não se dá continuidade na mesma sessão

às deliberações e que o objetivo que está sendo tratado do evento o regimento do Conselho não dá conta,

pelo qual se retiraria da reunião, o qual foi acompanhado pcla conselheira Hitma. O conselheiro Ivo

Sérgio falon que no seu entcndimcnto não ê uma reunião do IPPUÇ, e sim do CONCrTIBA.A conselheira

Ana Célia P. Curuca Lourenção questionou se 0'<delegados discutirão. recebendo a minutu e os ---...fJ
detalhes do regimento da plenária estendida e se terão outra oportunidade para discutir sobre esse ~

assunto. A conselheira Janama de Fátima Chudzik lembrou que já tinha ocorrido uma reunião n
anterior e que já tinha sido passada a minuta pura leitura e foi criada urna comissão para d~O da tJ v J

m~m"oom"W""""''' do, ""m~"2Y""dh; p~~~..."..",::.'~~
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votação qual o encaminhamento que deve ser feito, a proposta do conselheiro Miguel A. Leoni

Gaissler, de manter o regimento interno da plenária expandida como está, sendo complementado, se

necessário pelo regimento interno do Consellio, ou retomar a dí,"u"são dos destaques, resultando a

seguinte votação, 1) adaptação da proposta do regimento interno apresentado: 9 (nove) votos; 2)

continllilr O processo da análise dos destaques: :> (dois) votos; 3) abstenção: O (nenhum) voto. A

conselheira Olga falou que gostaria que OSartigos que fossem adaptados sejam colocados em discussão.

O conselheiro Miguel A. Leoni Gaissler esclareceu que o que seria alterado seria apenas o poder de

voto para os suplentes e para os territoriais. O conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos sugere que a

estrutura seja a mesma das ~-ãmarastemáticas. O Secretario Executivo Laércio Leonardo de Araújo

e..""lareceuque a minuta do regimento interno da plenária expandida já foi elaborada de forma a ser

compatibilizada com ORegimento do CONCITlBA,então sngere que seja votada a minnta. O conselheiro

Leonaroo Bruzamolln Jr. propõe que a mesma comissão do Conselh" que foi designada para

qualificar a propnsta do regimento interno que foi apresenta, também analise a proposta compilada com

as alterações necessárias e encaminhe para todos os conselheiros. Sheila Branco sugerin como

encaminhamento que a comissão seja legitimada para poder votar. O conselheiro Luiz Fernando

Gomes Braga. sugeriu que seja reafirmada a delcgação à comissão constituída para fazer a revisão e que

essa revisão seja distribuída aos conselheiros e que a comissão se rcunL'<.<;cantes da realização do

prosseguimento da próxima reunião e que IDa RF. seja dada COmosuspensa c quando retomada serão

discutidos apenas os de..,taques. Pnsta em votação o resultado foi, ,) a favor da adaptação do tcxlo pela

comissão do Conselho, 12 (doze) votos; 2) contra: o {nenhum] voto; 3J abstell<~ões:2 (dois) votos. A lOa

RE foi suspensa e o seu prosseguimento definido para o dia 2.7/11 no período da tardc, antecedido por
reunião da comissão de análise.
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Daniel Carlos Zanetli

sessão anterior, do dia 24 de novembro, e mencionou que vai ser lida toda a minuta e os destaques serão /lAP
anotados para posterior discussão. Realizada a leitura da minuta do regimento interno, o Secretário /v l'
Exeeutivo Lllérclo Leonardo de Arllújo solicita à plenária sobre qual o encaminhmnento a ser feito.

O conselheiro Ivo Sérgio Pereira Sllntos propõcm a aprovação em bloco do regimento tendo em ,ista

que ""io da comissão do CONCffiBA de análise e elaboração do regimento interno. O conselheiro

Zanett:i encaminha também pelo proposto do conselheiro Ivo Sérgio. Colocado em votaçào, o resultado

foi: por unanimi de pe aprovaçào do texto do regimento vindo da comissão. Aprovado O ref\imenton

interno da Plená' Expan 'da de Revisão do Plano Diretor de Curitiba, assunto único da pauta da ma ~

Reunião Extrao ária, a r mo foi cncerrada. Curitiba, 27 de novembro de 2014.

:la SESSÃO DA 103 RE COKCITlBA EM 27 DE NOVEMBRO DE 20'-4

ÀI;quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de novembro de dois mil e qUatorze, reuniu-se a

plenária do Conselho da Cidade de Curitiba-CONCrTIBA, no auditório do Instituto de Pesquisa c

Planejamento Urbano de Curitiba - lPPUC, situado na RUa Bom Jesus, nO 669, bairro Cabral, nesta

Capital, realizou-se o prosseguimento da 103 Reunião E"tmordinária do Conselho da Cidade de Curitiba-

CONCrTIBAsob a presidência do arquiteto e urbanista Sérgio Póvoa Pires, presidente do CONCrTIBA.

Presentes os conselheiros: Luiz Fernando Gomes Braga (titular), Miguel A Leoni Gaisslcr (suplente),

Ana Célia P. Cumea Lourenção (titular), Chris de Almeida G. da Costa (titular), Ana Cristina Wollmann

(suplente), Edison Reva (titular), Márcio L. R. de Mesquita (suplente), João Carlos Diário (suplente),

Leonardo Brusamolin (titular), Olga Marn Prestes (suplente), Marco Aurélio Becker (titular), Neueimary

Amaral (suplente), José Rodriguez Limeres (suplente), Sérgio Renato Bueno Balaguer (titular), Daniel

Carlos zanetli (suplente), Jean Michel Patrick Tumeo (titular), Luiz Alberto lubel (suplente), ,Janalna de

Fátima Chud.jk (suplente), Rodolfo B. de P. Jaruga (titular), Ivo Sérgio Pereira Santos (suplente), os

membros da Secretaria E"ecutlva do CONCITIBA, Laércio Leonardo de Araújo, Sheila Branco e os

Observadores: Gisleine Tatiane (ACP), Walter Xa~ier (ACP), Bruno Meirinho (Mobiliza Curitiba). 1~

Abertura' Verificado a e"i.tência do quorum regimental Osenhor Sérgio Póvoa Pires abre a reunião

de prosseguimento, cnmprlmentando e dando boas ,indas a todos, e solicita ao Secretário &ecutivo o

arquiteto e urbanista Laércio Leonardo de Araújo para dar continuidade à reunião de AprovacãQ

do Regimento Interno da Plenária Expandida do CONCITlBA da Revisão do Plano Diretor

de Curitiba. O Secretário Executivo Laérdo Leonardo de Araújo informou que Ocorreu a reunião da

comissào dos segmentos, como deliberado na sessão passada, no dia de ontem, 26 de novembro, para

analise do regimento interno da plenária expandida. A seguir passou a palavra para a relatora da comissào

a conselheira Janaina de Fátima Cbudzik para que informe à plenária OS resultados e o t~xto

elaborado nesta reunÍào. Esta relata tudo o que foi realizado nas duas reuniões realizadas pela comissào.

Em seguida Janaina, informou que no dia anterior, na quarta-feira, foi realizada a segunda reunião da

comissão designada pela plenária para analisar a minuta sob o prisma das dis<'USSÕesque OCOrreramna

Ana Cristina Wollmann

Pigln, 10 d. 11
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