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34' Reunião Ordinária do CONCITIBA - 11 de dezembro de 2014

1 Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze. no Auditório do Instituto de Pesquisa e

2 Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), situado na Rua Bom Jesus, 669, no bairro do Cabral. na

3 cidade de Curitiba, realiwu-se a 34' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCITIBA - Conselho da

4 Cidade de Curitiba. Estiveram presentes, conforme lista de presença anexa c parte integrante desta

5 Ata: Os Conselheiros titulares e suplentes: Luiz Fernando Gomes Braga (titular) e seu suplente

6 Miguel A. Leooi Gaissler, Ana Célia P, Curuca Lourenção, Chris de Almeida G da Costa, Raphael

7 Rolim de Moura, Edison Reva (titular) e sel! suplente Márcio L. R. Mesquita. João Carlos Diótio,

8 Leonardo A. Brusamolin lr., Rosângda Maria Batistella. Hilma de Lourdes Santos. Mauricio

9 Rodrigues de Souza, Sérgio Santos. Evenon José B Nogueira, Edenir Zandoná Júnior, Walter

10 Gustavo Linzmayer e sua ~uplente Janaína de Fátima Chudzik, Jorge ri de Oliveira Brand, Elair de

11 M. e Silva Grassani (titular) e seu suplente Ivo Sérgio Pereira Santos; os memhros da Secretaria

12 Executiva: Arq. Laércio Leonardo de Araújo e Adv. Sheila Branco, e os

13 Observadores/Convidados: Miguel Roguski, Maria Celeste Corrêa e Marcelo C. Misael. 1-

14 Verificacão do Quorum; Verilicado a existência do quorum regimental; 2- Abertura: o

15 Presidente do COl\CIT1FlA, Arq. Sérgio Póvoa Pires abre a reunião saudando a todos c

16 agradecendo a participação e o empenho nas ações desenvolvidas durante este ano de 2014, o qual

17 foi de muito trabalho, quando o CONClTIFlA debruçou-se exaustivamente às discussões da revisão

18 do Plano Diretor seja nas reuniões das Câmaras Temáticas, nas Reuniões Ordinárias,

19 Extraordinárias, Oficinas e demais eventos da Revisão do Plano Diretor. Agradeceu em nome do

20 Prefeito o esforço e trabalho realizado pelo CONClTIBA, que tem mostrado quc cste é realmente o

21 Conselho da Cidade de Curitiba. A seguir passa a palavra ao conselheiro Luiz Fernando Gomes

22 Braga, que o substitui. 3- Aprovação da Pauta: O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga

23 submcte a pauta à aprovação do plenário: l-Verificação do Quorum; 2-Abertura; 3-Aprovação da

24 Palita; 4-Aprovação da Ata da 32' RO; 5-lnformes da Secretaria Executiva; 6-lnlOrmes sobre a

25 Situação Atual da Revisão do Plano Diretor; 7-Diálogo Sobre o Concitiba 2015; 8-lnformes dos

26 Conselheiros; Confraternização de Encerramento das Atividades do ano de 2014; 9-Encerramento.

27 A pauta foi aprovada por unanimidade. Na sequencia o conselheiro solícita ao Secretário Executivo

28 Laércio Leonardo de Araújo que dê continuidade à reunião. 4- Aprovacão da Ata da 32" RQ: o

29 Secretário Executivo relata que a ata da 32' RO ainda não foi concluída devido a ocorrência de um

30 problema técnico na gravação da reunião, o que fe/ com que a segunda parte da reunião não fOSS~

31 gravada. Assim, pede aos conselheiros auxilio na rememoração dos debates reali7.ados durante as

32 apresentações dos Relatóri,:s das Câ~aras Temátíca~ de ~abitação e de Mo~i1idade e .Tran~pone: D
33 5- Informes da Secretana Encutwa: 5.1- Justificativas de ConselheIros: HélIo \VlrblskI y
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34 (CMC), Fabio Pini (SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná); 5.2-

35 Convocacão dc Suplentes: Vereadora Dona Lourde~ (CMC), Ana Lúeia Leite (ACISF -

36 Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade); 5.3- Substituição de eonselheiro: a

37 entidade Ciclolguaçu, do segmento das ONG"s, mediante correspondência encaminhada ao

38 Presidente do Conselho em 10 de dezembro de 2014, informa a substituição de seu representante

39 no Conselho, a partir da presente data. Desta forma, o Sr. Rodolfo Brandão de Proença Jaruga não é

40 mais conselheiro do Concitiba, sendo substituído pelo Sr. Jorge Gomes de Oliveira Brand. O

41 Secretário Executivo Laércio Leonardo de Araújo dá as boa5 vindas ao novo conselheiro em nome

42 do CONCITlBA e pede ao mesmo a gentileza de apresenta-se aos demais conselheiros. 6-

43 Informes sobre a Situação Atual da Revisão do Plano Diretor: 6.1- Eleição dos Delegados

44 Territoriais para a Plenária Expandida do Concitiba: A eleição dos Delegados Territoriais para

45 a Plenária Expandida do CONCITlBA, ocorreu no dia 09 de dezembro de 2014, no mesmo horário

46 (das 18:30 às 20:30 horas), simultaneamente, nas nove Administmções Regionais de Curitiba: 1-

47 Matriz, 2-Boqueirão, 3-Cajuru, 4-Boa Vista, 5-Santa Felicidade, 6-Portão. 7-Pinheirinho, 8-Bairro

48 Novo e 9-CIC. O processo eleitoral foi amplamente divulgado, a partir de 10 de novembro, durante

49 a segnnda rodada de Audiências Públicas de Revisão do Plano Diretor, que fomm reali~.adas em

50 todas as Administrações Regionais. Também houve ampla divulgação através de reportagens

51 jornalísticas e no "hotsite" da Revisão do Plano Diretor. As regras ql.lenortearam a eleição integram

52 o Regimento Interno da Plenária Expandida do Concitiba que foi aprovado pelos conselheiros, na

53 10" Reunião Extraordinária realizada em duas sessões. nos dias 24 e 27 de novembro de 2014.

54 Esclareceu que os 18 Delegados Territoriais foràll1 eleitos exclusivamente pam a Plenária

55 Expandida do CONCITIBA, e irão somar-se aos 64 conselheiros do CONCITlBA, que são os

56 Delegados dos Segmentos. em um total de 82 Delegados da Plenária Expandida do CONCITIBA. ~

57 A Plenária Expandida do Conselho da Cidade de Curitiba, será realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro

58 de 2015, e tem por objetivo aprecim-o anteprojeto de lei da Revisão do Plano Diretor de Curitiba e

59 deliberar acerca das emendas propostas. Fomm apresentados os números das eleições dos

60 Delegados Territoriais, em cada Regional, lembrando que em eada Regional foram eleitos 2

61 Delegados Territoriais: l-Regional Matriz, 11candidaturas com 69 pessoas presentes; 2-Bogueirão,

62 17 candidaturas com 95 pessoas presentes; 3-Cajuru, 05 candidaturas com 149 pessoas presentes;

63 4-Boa Vistª' 06 candidaturas com 75 pessoas presentes; 5-Santa Felicidade, 05 candidaturas, 26

64 pessoas presentes; 6-Portão, 02 eandidatura5, 38 pessoas presentes; 7-Pinheirinho, 18 candidatums,

65 63 pessoas presentes; 8-Bairro Novo: 04 candidaturas, 117 pessoas presentes; 9-CIC, 08

66 candidaturas, 76 pessoas presentes; TOTAL, 76 candidaturas, 708 pessoas presentes em todas as

~'1
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67 Regionais. Foram eleitos 2 Delegados Territoriais por Regional, a saber: na Regional Matriz:

68 Fátima Nazare Câmara Maia e Ivo Orlando Petris; na Regional Boqueirão; Dionísio Cedlio Fio e

69 Salete Bagolin Bez; na Regional Cajuru: EveTton Marcelino de Souza c Janaina Batista da Luz;

70 na Regional Boa Vista: Edson Moreno e Ivanei Silva; na Regional Santa Felicidade: Luiz

71 Antunes Rodrigues e Sérgio Mário Caporasso; na Regional POrtA0: Gilberto Genlval Martinez e

72 Osvaldo Castro dos Santos; na Regional Pinheirinho: Aoir Firmino da Silva e Anadir Pinheiro de

73 Moura; na Regional Bairro 1\0"0: Flávio Henrique Machado Homem e RosÍllei Batista; e na

74 Regional ele: Fernando Alves Pereira e Waldir S. Nunes. Foi informado que as atas e as listas de

7S presença das reuniões de eleição estão scndo eseaneadas e serão publicadas no site do Conselho.

76 6.2- Aprovação dos Relatórios das Câmaras Temâtieas de Revisão do PDt4: As Câmaras

77 Temáticas foram instituídas e suas reuniões tiveram inicio em 28 dc abril e foram encerradas em 15

78 de novembro dc 2014. Foram instituídas quatro câmaras temálicas e cada uma delas desenvolveu

79 seus trabalhos totalizando 45 reuniões, a sabcr: Câmara Temática de Habitação-CTHAB: 1i

80 reuniões, Câmara Temática de Mobilidade e Tl-anspoJ1e - CTMOB: 10 reuniões: Câmara

81 Temática de Política Social e Econômica - CTPES: lO reuniões; Câmara Temática de

82 Estruturação Urbanlstica e Ambiental- CTEUA: 14 reuniões. Para aprovação dos relatórios das

83 contribuições das Câmaras Temáticas foi realizada a 33' Reunião Ordinária em cuja instância

84 foram realizadas seis sessões, a saber, nos dias D/novembro; 19/novembro; 24/novembro;

85 27/novembro; 04/dezcmbro, durante o período da manhã e da tarde e 10/dczembro, e neste

86 momento a Secretaria Execldi~a em conjunto com os relatores estão sistematizando as deliberações

87 sobre as contribuições do Conselho panl entrega ao Prcsidcnte do IPPUC. O arquiteto Miguel

88 Roguski informa sobre a situação atual do processo da revisão do Plano Diretor, relatando que o

89 prazo panl entrega, da minuta do Anteprojeto de Lei de Revisão do Plano Diretor aos delegados da

90 Plenária Expandida, que é até o dia 22 de janciro de 2015, será respeitado. Também que a equipe

91 técnica do IPPUC continuará, mesmo neste período, discutindo sobre todas as contribuições

S2 externas, principalmcnte as do Coneitiba que encerrou suas deliberações no dia de ontem, e

O"'""
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93 também dos demais geslores da PMC quc tenham eneaminhado alguma sugestão. Ainda, do dia 22

94 de janciro até 06 e 07 de fevereiro de 2015, a equipe está disponível para esclarecimentos e após a

95 Plenária Expandida o anteprojcto de lei será encaminhado ao PreCeilo para análise e após será

96 encaminhado um projeto de lei à Câmara Municipal de Curitiba. A previsão é que após a aprovação

97 do Plano Diretor na Câmara Municipal sejam iniciados os trabalhos de estudo dos Planos Setoriais,

98 mas a agenda só poderá ser confirmada de acordo eom a aprovação do Plano Diretor pela Câmara.

99 7_ Diálogo Sobre (I Concitiba 2015: o assunto pressupõe fazer llma avaliação eritica sobre os
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34' Reunião Ordinária do CONCITJBA- 11 de dezernhro de 2014

trabalhos desenvolvidos em 2014, sobre as Câmaras Temáticas, 11reunião de finalização das

propostas, refletir sobre 20 14, e que na primeira reunião de 2015 possa ser feita uma reflexão sobre

o novo ano. O conselheiro Raphael Rolim de Moura fala sobre sua expectativa para 2015, e

comenta seu desejo de que as próximas reuniões sejam mais leves, pois em 2014 o trabalho foi

bastante intenso. Outrossim, considera que as deliberações de 2014 fOTammuito proveitosas na luta

para construir uma cidade mais justa mais planejada, concluindo que se deva estimular a presença

de um maior número de conselheiros nas próximas reuniões. O conselheiro Ivo Sérgio Pereira

Santos avalia que os pontos altos superaram os pontos não tão baixos c cxplicita que os trabalhos

de 2014 foram muito bem encaminhados pela Secretaria Executiva, pelo Presidente do Concitiba e

que a administração municipal pautou-sc pela conservação da inteligência municipal, prova de que

este Conselho em 2014 deu uma contribuição importante para a realização do Plano Diretor Cidade

e que isso não é brincadeira, é muito sério, e que em 2015 continuaremos rumo à "cidade que

queremos", citando frase de Pitágoras "preferia ser a última das águias, do que ser o primeiro entre

os abutres". O conselheiro Leonardo A, Brusamolin Jr., cita o dramaturgo francês Jean Coctcau

quando diz que "não sabendo que era impossivel foi lá e fez" para afirmar que o ano de 2014 foi de

intenso aprendi:r.ado. Os conselheiros não tinham vivcnciado a pcrspcctiva dc conhecer tão bem a

cidade como foi executado e diante de uma agenda urgente e alual da revisão do Plano Diretor, a

proposta possível c rcalizada de pensar o planejamento de maneira séria. Comentou ainda que

cresecu bastante como pessoa e como técnico, e que isso nos revigora ql.lanto aos desafios para

2015, visando alcançar a "cidade ql.lequeremos", sentindo-se energizado para dar continuidade nos

trabalhos. Homenageia a Secretaria Executiva do CONCITIBA e todo o gmpo do rppuc e das

secretarias municipais envolvidas neste processo, possibilitando o desenvolvimento do melhor

trabalho possíveL A conselheira E1air de M. e Silva Grassani, dá as boas vindas ao mais novo

conselheiro Jorge Goura, refletindo sobre o processo de discussão da revisão do Plano Diretor ~.

2014, que foi dc profundo aprendizado e aprendi7agem, tendo a certeza de que se fez neste

caminhar mais acertos do que erros, neste processo de criação coletiva, em que vivenciamos. Que o

trabalho foi árduo, e foi tlrnbém uma legitima construção coletiva. Para 2015, dcvCffios olhar

atentamente o que precisa ser modificado para acertar mais ainda, agradece e saúda a companbeira

conselheira Hilma de Lourdes Santos pelo seu desempenho e participação tanto aqui no

CONCITIBA, como no Conselho estadual das cidadcs. O conselheiro Jollo Carlos m6rio, afirma

que, como pessoa, com trinta anos de administraçilo pública, com o Conselho ampliado, o que se

espera dele e os indicativos dc avanço dc que estamos no caminho certo, bem conduzido pela 2:4/
direção do Conselho e sua Secretaria Executiva. Todo~ e~tão aprendendo. conhecendo as posiçõe~

~ ~
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133 dos outros segmentos da cidade, este é o caminho e o Conselho é a ferramenta, cabendo a nós usá-

134 la de maneira correia e eficiente. Conclui desejando a todos llill bom 2015. A conselheira

135 Rosângela Maria 8atistella, agradece ao senhor Laércio Leonardo de Araújo em nome de toda a

136 Secretária Executiva, que compareceram em todas as relUlÍões das Câmaras Temáticas, sempre à

137 disposição, para dar o melhor encaminhamento às demandas dos conselheiros. Agradccc também

138 ao conselheiro Luiz Femando Bnlga que colaborou para que as coisas andassem bem, ao presidente

139 do Conselho Sérgio Pó~oa Pires e a lodos os companheiros conselheiros de 3" mandato. afirma

140 também que participar das relUlÍões ordinárias, extraordinárias e das câmaras, foi muito árduo mas

141 rtX:ompensador pela oportunidade de estar sempre aprendendo e que isto ocorreu na discussão da

142 revisão do Plano Diretor, e que além da discussão técnica fez boas amizades pelo convívio salutar e

143 respeitoso com os demais conselheiros, desejando um feliz natal e um ano muito próspero. O

144 conselheiro Edison Reva, informou que neste terceiro mandato foi a primeira vez que a SMAM

145 tem assento permanente no CONClTIBA, demonstrando que as qucstõcs metropolitanas são

146 importantes e devem ser consideradas, e que tem participado ativamente dos trabalhos do

147 Conselho. A~,'radeçe àqueles que efetivamente se empenharam e participaram das Câmaras

148 Temáticas, e propõc valorizar os conselheiros que realmente participaram e segundo sua avaliação

149 foram poucos, este ano foi diferente foi o momento da revisão do Plano Diretor, tendo participado

150 de outros mandatos considera que a pauta era mais expositiva. neste ano o Conselho teve

151 participação efetiva e que em 2015, já em março teremos a nova lei c devemos acompanhar as

152 reuniões dos planos setoriais para desenvolver o mcsmo trabalho de colaboração e que o Conselho

153 está pegando gosto pelo dcbate c participação e conclui agradecendo a todos. A conselheira Ana

154 Célia P, Curuea Lourençllo, relata que teve participal'ào na Câmara Temática da Habitação e

155 sentiu-se muito honrada em participar dessas discussões, de ter um Conselho efetivo e participatívo

156 e com responsabilidade nas decisões, desta forma vê uma luz no fim do túnel para continuarmos,

157 pois a democracia dá muito trabalho, os debates loram produtivos. c acredita que uma nova

15S Curitiba vai nascer destas discussõcs, acrescenta que a 33' Reunião Ordinária toi uma raridade, foi

159 saudávcl c que pela primeira se vê participando do cstabclccimcnto do norte e do futuro da cidade.

160 O conselheiro Sérgio Santos. disse que sendo representante do movimento popular se diz muito

161 contente em participar deste momento da discussão do Plano Diretor, se sentindo bem, pois todo

162 mundo estava discutindo Curitiba como um grupo de intelectuais discutindo a cidade, mas agora a

democracia é isso, se não pudermos convencer no debate, vamos para o voto, agradcccu a

oportunidade em que mais aprendeu do que deu contribuições. A conselheira Hilma de Lourdes

Santos levantou a questâo que acontece nos Conselhos, a geI:te.IUlou para quc fossem criados os ~ .
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Conselhos para que a cidadania fosse exercida nestes espaço~, mas pondem que muitos Conselhos

são massas de manobra. deseja uma sociedade participatíva, o congresso nacional considera que os

Conselhos tirarão o lugar deles na Câmara, quando run deputado chega ao cúmulo de dizer e é

muito triste um deputado federal, o mais votado, e ameaça uma deputada de estupra-Ia e somente

não estupra porque ela não merece, tere o decoro parlamentar, tal falo é um atentado no Congresso

Nacional. Reforça que eles tem medo do povo e que temos que aprender a construir nossas

informações, afirma que foi aumentado o numero de conselheiros e vê com tristeza o fato de

tennos de espemr a presença de conselheiros para dar quórum à reunião, os nossos conselheiros

não sabem a razão de serem conselheiros. Disse que exerce seu mandato de conselheira com muita

convicção. não tendo medo do debate, pois dentro desses espaços, dentro da divergência e do que

aquilo que é diferente é que se constrói a cidadania. A conselheira suplente Janaína de Fátima

Chudzik, discorre que o IGHPR é entidade da sociedade civil mais antiga do Paraná, fundada cm

1900 e que pela primcira vez participa deste espaço de discussão política não partidária. Também

que o Instituto mantém sua característica de isenção embora seus associados têm suas convicções

ideológicas pessoais. Que está trabalhando a resposta dessa inserção, que não faz parte da rotina

deles inserir-se nesta discussão que muda o paradigma nacional. Mencionou que em conversa com

o Professor Ernani, presidente do Instituto, este ponderou que cada organi7ação tem a sua liberdade

constitucional, e afirmou que "se a Sru. assumiu a responsabilidade a senhora vai ter que dar conta

em nome do instituto.'. Completou que não imaginava o volume de informações sobrc as quais

leria que refletir, reconhece a participação de todos e parabeniza tanto aos titulares e aos suplentes,

pela exigência regimental, conduzidos muito bem pelo Laércio de Araújo, pelo Luiz Braga, pela

Sheila Branco e pela Mariana. Concorda com o que foi dito a respeito dos conselheiros faltosos que

estes deveriam refletir sobre o papel que cumprem no Conselho. Relere-se ao presidente Sérgio

Pires, que apesar do pouco contato que tiveram, panlbeniza-o pela condução democn\lica..

Comentou que o que mais a tocou foi uma situação vivida no Conselho, pois passou por uma

situação delicada e ao final todos se lornaram amigos de verdade, houve wlÍão c todos defenderam

o Conselho, afirmando que todos somos um, afirmando ainda que o Conselho vai pela

responsabilidade assumida. não somente pelo IPPUC, nem só do Conselho, mas por nós enquanto

conselheiros e pela participação dos órgãos municipais e das organizações se sedimentando na

multiplicidade de participações do Conselho, e alerta por fim, que o que nos espera pela frente, em

2015, será ainda pior, espera que tenhamos muitas renniõcs. mas sem muitas divergências, c isso é

muito bom. pois tudo aquilo que já decidimos durante a revisão do Plano Diretor estará em nossas

cabeças como wna espada, e que o Plano vai dialogar com os planos setoriais e estes vão nos

34'ReumlioOni,""".doCONcrrmA_lló,de","broó,2í1l4 r\i~ ri J!" ~._ l/ ~,
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199 mostrar, o que ficou para trás e vislumbnlr o futuro, a questão é estarmos preparados, pois variáveis

200 se ampliam percebemos as difieuldadcs, enormes redes de ideias foram construídas e que estes

201 desalios nos mantenham juntos. Agradece a todos em nome do IHGPR pela oportunidade de

202 participação na mudança de paradigma dentro do seu próprio funcionamento. O conselheiro

203 Mán:io Luiz Rifan de Mesquita. agradece á Secretaria Executiva pela oportunidade de participar

204 das discussões da revisão do Plano Diretor e também em nome do secretário da SMAM, engajado

205 nessa oportunidade dentro deste Conselho, e que o plano, nos próximos 10 anos. seja bem aceito

206 por toda a sociedade curitibana c traga uma grande oportunidade para nossa cidade inovadora. O

207 conselheiro Edenir Zandona Jr, , afirma que o CONCrflBA é um espaço interessante, pois

208 proporciona a oportunidade de todos os segmentos expressarem suas opiniões visando o

209 desenvolvimento da cidade o que é o mais importante objetivo de,te Conselho. A parceria entre a

210 sociedade, os empresários e a administração pública materializa-se na rcvitalização do antigo Paço

211 Municipal, a requalificação da rua Riachuelo melhorou bastante possibilitando passear por ela no

212 domingo a noite sem sobressaltos. Estamos conversando e avançando sobre o que reali7.ar na Rua

213 Saldanha Marinho, visando à rcvitalização do centro da cidade. Quanto a~ ausências dos

214 conselheiros, citados pela conselheira Hilma, afirma que o segmento dos empresários. justifica

215 dinmdo que por vezes os conselheiros têm várias reuniões no mesmo dia e mesmo horário e este
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fato dificulta o comparecimento, agradece a todos e que tenham um bom natal e próspero 2015. O

conselheiro suplente Miguel Gaisslcr, enaltece o esforço realizado pela Secretaria Executiva, pois

2014 toi realmente wn ano de um trabalho hercúleo. Aduziu que o CONCITlBA fe~. parte

objetivamente do processo de revisão do Plano Diretor de Curitiba. Que em 2013 a preocupação do

Prefeito Gustavo Fruet, Presidente Sérgio Pires e da Secretaria Executiva, foi a de ampliar a

participação da sociedade no plenário, isso aconteceu. pois o Conselbo foi ampliado de 16 para 32

conselheiros titulares e 32 suplentes. Tem a certeza de que em 2015 seja de mais representação.

mais participação. O instrumento que tínhamos de participação popular somente através das

224 audiências públicas foi ampliado na relação do Poder Executivo com a sociedade. A construção que

225 imagina é um sonho seu. o qllli.lcomunga com vários, qual seja. que tenhamos um CONCTTTBA se

226 consolidando, ampliando sua importância, mencionando que no Conselho estão todas as

227 representações e é no Conselho que as ações que o executivo propõe sejam avaliadas. discutidas.

228 Conclui ponderando que devamos cada vez mais consolidar o Conselho com a responsabilidade de

229 ser uma plataforma de participação popular, desejando a todos um bom natal a todos e que estamos é2
230 preparados para enfrentar os desafios de 2015. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga,

231 externa sentimento de estar duplamente honrado de participar no CONCITlliA como representante
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232 do IPPUC e emociona-se também como funcionário do IPPUC, citando temas, pontos importantes

233 que surgiram a partir da rel1exão ocorridas nas Cãmanls Temáticas e das plenárias. são cinco

234 pontos: 1-Assumir as competências e atribuições legais do Conselho, de avaliar o desenvolvimento

235 urbano e tendo também a atribuição de formular, assumindo com vigor a ação de formular

236 propostas que contribuam para o desenvolvimento da cidade, e desta forma consolidando mais a

237 importância do Conselho; 2- é necessário reforçar a estrutura do CONCITJBA, não só da Secretaria

238 Executiva, mas também do plenário, dos conselhciros, pois o reforço não é responsabilidade

239 somente do Poder Executivo e do IPPUC, pro~er isto em cQnjunto, podendo-se discutir como se

240 dará este reforço com participação da sociedade, das entidades que compõe o Conselho. por

241 exemplo, a Academia tem corpo té<:nico altamente capacitado poderiam ofcrcccr apoio para a

242 Secretaria Executiva com técnicos por meio de horas té<:nicas, existem também segmentos que tem

243 capacidade financeira que podem prover algum recurso: 3- Reforço ao trabalho dos conselheiros

244 dentro dos segmcntos, relação dos conselheiros com os segmentos, estimular que estas relações

245 possam ser aprofundadas. Designando recursos, cita o conselheiro Edenir Zandoná Júnior,

246 ressaltando que as entidades podem constituir grupos técnicos de auxílio aos conselheiros, tarefas

247 que sobrecarregam o conselheiro e podem ser divididas; 4- Utilizar todas as instâncias técnica~

248 previstas no regimento do Conselho, câmaras temáticas, comitês descentralizados, não como

249 representações, mas como instâncias técnicas de assessoramento ao Conselho; 5~ No relatório a

250 CTEUA ressalta a importância da implantação de um sistema de planejamento, como incorporar

251 outras práticas, visando orientar a pauta e a agenda do CONCJTIBA; e 6- Realizar visitas à cidade,

252 uma sugestão da colega do IPPUC. Olga Ronconi, buscando uniformizar as visõcs sobre a cidade;

253 O cQnselheiro Maurício Rodrigues de Souza, cumprimenta a todos, discorre da sua expectativa

254 fria no início do ano de 2014, mas recQnhece que 2014 toi um ano de muito trabalho nas Câmaras

255 Temáticas, e no plenário do Conselho, foi bacana, pondera que imaginava que ocorresse uma maior

256 participação dos conselheiros. pois foram convocados para participar revisão do Plano Diretor

257 através das Câmaras Temáticas todos os conselheiros tanto os 32 titulares como os 32 suplentes,

258 compara a não participação das reuniões do CONCITIBA com a participação dos 500 delegados na

259 5" Conterência da Cidade de Curitiba - COMCUR1TtBA, indica fazer propostas de rorma a

260 estimular a participação de mais conselheiros, nos próximos debates, que possam assim contribuir

261 para o debatc do plano dirctor visando dar direção e nano e que o Conselho deve aprofundar as

262 discussões sobre a cidade e as conclusõe~ serem encaminhada~ para o poder executivo e o ~

'"
'"

legislativo. Notou que oconeu um certo esvaziamento nas câmaras temáticas, implicando que o

Conselho tem que encontrar uma fórmula em que tanto 9S representantes da sociedade civil estejam

J4.R<u";~oOrdLniln. do CO~CITlBA-ll <lodmmbro<lo lü14 ,(\~ri \\ p~ ---O,
pág"" 11"'0 ~ ""--i 0'(2)'



CONCITIBA

34' Reunião Ordinária do CONCITIBA - 11 de dezembro de 2014

mais presente, pois dos 15 a 17 conselheiros que comparecem as plenárias 10 a 12 penencem ao

segmento do poder publico e somente 5 da sociedade civil, estimular () comparecimento de todos

os conselheiros, e que o diálogo seja sempre fnlnco aherto, que estes conselheiros venham dar a sua

contribuição pura a cidade. O conselheiro Walter Gusta\'o Linzma~'er explana que este ano de

revisão do Plano Diretor foi muito produtivo, pois abriu um canal de diálogo, esta foi a primeira

revisão após a sanção do Estatuto da Cidade, com a efetiva participação da sociedade, Sugere a

realização das reuniões em outros horários, talvez pela manhã ou a noite, pessoalmente o horário

das reuniões das câmaras prejudicou a sua presença, face fazer curso de mestrado, ressaltmldo que

apesar de ser uma questão pessoal, sugere ao Conselho analisar mais proftmdamente esta questão.

Outra demanda refere-se ao portal do CONClTlBA, que deveria estar disponível ao público em

geral, ,;eria interessantc quc as aprescntações dos convidados também fossem incluídas no site

como também publicar a agenda e pauta das relmiôes para as pessoas pudessem acompanhar e

fmalmente gostaria de parabenú.ar aos conselhciros quc participaram ativamente das atividades do

Conselho este ano na revisão do plano diretor, A Coordenadora Administrativa do CONCITIBA,

Sheila Branco, agradeceu a oportunidade de poder ter trabalhado com o Conselho o que vem

fazendo desde 2009 na 4" COMCURITIBA. Avaliou quc cstc ano o Conselho foi brilhante, pois o

trabalho, o empenho e a dcdicação dos conselheiros no objetivo de revisar o PDI4, toi muito além

do quc se csperava ou imaginava, atuar na Secretaria Executiva foi muito gratificante. Mencionou

quc a construção desta participação foi boa, propiciando a troca dc idcias, com uma dinâmica

diferente, pra facilitar e auxiliar o trabalho dc todos os conselheiros e observadores. O secretário

executlvo do CONClTIBA Laérdo Lwnardo de Araújo agradcccu os elogios da parte dos

conselhciros dirigidos à equipe da Secretaria Executiva do Consclho, esclarecendo que cabe à

secretaria executiva apoiar as atividades do Conselho e realizar a parte operacional, definir em

conjunto com os conselheiros o que fazer e a partir daí definir O ComO fazer isto é, colocar em

prática as deliberações do plenário e das câmaras técnicas, e este, com certeza, não é o trabalho de

uma pessoa só, é de uma equipe que, apesar de diminuta !em dado conta do recado. mas como

comentou o conselheiro Luiz Fernando Braga necessita de reforço. A equipe é fonnada por mim,

pela advogada Sheila Branco e a estagiária Mariana Salomão que só recentemente agregou-se a

equipe. Registrou que csta equipe é formada por pessoa~ perfeccionistas e que gostam de tcr as

coisas muito bem elaboradas e articuladas e isto foi comprovado no recente do processo eleitoral

para eleger os Delegados Territoriais em todas as Regionais Administrativas do Município para a é'{J
plenária expandida, e que toi um trabalho árduo, comandado pela Advogada Sheila Branco, que
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'" em face dc sua formação profissional, elaborou todos os documentos que
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298 procedimentos para [) evento, os quais denominamos "kit eleitoral", formado por inúmeros

299 documentos desde [) Regimento Interno da Plenária loxpandida do Conciliba, as orientações gerais

300 para [) dia da eleição e [) treinamento ao pessoal de apoio do IPPUC e dos funcionários das nove

301 Administrações Regionais, confecção do modelo das atas. orientações práticas para a inscrição e

302 eleição de delegado territorial nas regionais, c de votação, lista de presenças, lista de assinatura dos

303 candidatos, publicações no diário oficial do município, roteiro da reunião de votação de delegados

304 territoriais para a Plenária Expandida do Conciiiha da Revisão do Plano Diretor de Curitiba. desde

305 a elaboração do texto abertura até [) encerramento da eleição com a confecção da ata, enfim é uma

306 tarefa que poucos tem idéia do trabalho que deu para que rudo ocorresse delllro da necessária

307 tranquilidade. 8- Informes dos Conselheiros c Confraternização dc Encerramento das

308 Atividades do ano de 2.014; O conselheiro WlI.lter Gustavo Linzmll.yer (IAB-PR) inlorma que

309 amanhã vai tcr a posse dos conselheiros do CAU-PR, às 19:00 horas, no Museu Oscar Niemeyer .

310 MOM, e registra que dia 15 de dezembro é o dia. do Arquiteto e Urbanista no Brasil e convida a

311 todos a comparecerem do<;eventos de comemoração da data. O Presidente do Concitiba, Sér~o

312 Póvoa Pires notieia quc a cidadc de Curitiba foi escolhida pela ONU como Cidade Criativa na

313 categoria Design, fato que nos honra muito sendo a única cidade brasileira, até o momento,

314 agraciada com esta honrana, as outras cidades do millldo que já foram designadas são Berlim,

315 Helsinque, Bilbao e Buenos Aires, é uma plataforma de oportunidades nas mais diterenles ár"as da

316 economia criativa, teatro, música, jogos, arquitetura, design, o importante é vermos como

317 oportunidade. A conselheira suplcntc Janllina de Fátima Chudzik: convida a todos a participarem

318 das reuniões do lHGPR, a partir de fevereiro, sempre as terças- feiras com palestras históricas das

319 mais diversas tendências, fica o convite a todos para O ano vindOUTI)" "m momento oportuno

320 encaminhará a programação com o tema da construção histórica da cidade, do estado e do pais, O

321 conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos infomlO11que amanhã, dia 12 de dezembro. vai ter na

322

322

'"m
326
m

'"
'"
330

ESAE-FGV um relato sobrc Sustentabilidade o Relatório GRIG4, com a presença de duas exper1as

no assunto. Laércio de Araújo informou sobre a publicação de um livro de autoria de Aline

Fonseca, filha do conselheiro Luiz Alberto lubel, patrocinado pcla Fundação Culrural de Curitiba-

FCC, através do instrumento de incentivo cultural com o seguinte lÍlulo '"As muitas vistas de uma

rua bistórica e políticas dc uma rua Curitiba e a Rua Ríachuelo", e que foi cedido um exemplar do

livro para a biblioteca do lPPUC. 9-Encerrllmento: o Presidcntc Sérgio Pires agradcce a presença

de lodos comentando quc no quc vem tem mais. amanha tem muito mais, aproveita a oportunidade Cv
para agradecer a Sheila, ao Laércio e a Manana, o desenvolvimento de açõcs objetivando para que

os conselheiros tenham uma discussão legal, JurídICa e admimstrati~~ que acompanha
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331 todo O1mbalho do Laércio de Araújo e da Sheila Brando que fazem parte desta construção e tem

332 pleno conhecimento de como se dedicam ao Conselho, agradece ainda a todos por tudo que fizeram

333 e farão, e acrescenta de que as reWliõcs poderiam ser realizadas em outros locais, na academia, nas

334 entidades dos trabalhadores ou do movimento social, concluí desejando a todos um feliz natal,

335 testemunhando o esforço do prefeito Gustavo Fruet para tomar nossa cidade mais humanizada,

336 mais inovadora e principalmente mais participativa. c em conversa com o prefeito quando da 5'

337 conferencia da cidade que deveríamos aumentar o numero de conselheiros c esta participação foi

338 dobrada, cita Lenin "a pratica é o espelho da verdade", e também que "confesso que tem sido para

339 mim um privilégio estar aqui discutindo no CONClTlBA, é a primeira vez q faço isso, e,tou no

340 IPPUC desde 1975, é a primeinl vez que conduzo as reuniões do CONCITIBA. com a colaboração

341 do Lui:r.Femando Braga, do Miguel Gaiss1er , do Laércio de Araújo e da Sheila Branco, pessoas

342 quc tem ajudado a conduzir tudo isso, c agradecer a todos a participação, em especial a Sheila

343 Branco que está nos proporcionando esta confraternização, desejo um feliz natal com suas faroilias

344 e amigos e que ano que vem sejamos mais harmônicos e vamos beber da água da concórdia. Um

345 grande ano para todos nós!". Em seguida a conselheira Janaína comenta que se a ideia é fazer as

346 renniõcs em outros cspaços, coloca a todos o auditório do lGHPR para a próxima plenária ao

347 mesmo temo que o conselheiro. João Carlos Santana também coloca a sua associação a

348 disposição para realização dOc uma plenária. A conselheira Hilma comenta da reali:r.ação dos

349 planos setoriais e regionais e também cita a 6" Conferência Municipal de Curitiba -

350 COMCUR1T1BA, que está agendada para o 2" semestre de 2016, e ressalta 11recomendação do

351 ConCidadcs cstadual para que se adiante as conferencias face as eleições para Prefcito, c se

352 possível realizá-las antcs do mês dc março dc 2016. 9-Encerramenlo: Agradecendo a dedicação e

Jr jJ,
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o empenho de todos no tmtamento das demandas apresentadas ao Conselho o Presidente Sérgio

Pires enc~rrou a reunião ás 17 horas, convidando aos presentes para uma confraternização dc,
'\"y_~;Od", ",i,id,d,~ doCONClTBAdomo d, 2014.C"itib,. 11dodo~bm d, 2014.
"•
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Sérgio Pó~:o Pires
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Chrildc Almeida G da Costa,

Raphacl Rolim de Moura

Edison Reva

Márcio L R. Mesquila

I \
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Leonardo Á. Brusamolin J .

Rosângela Maria Batistella

Hilma de Lourdes Santos

Maurieio Rodrigues de Souza

Sérgio Santos

Everton José B Nogueira

Edenir Zandoná Júnior

Walter Gustavo Linzmayer

Janaína de Fátima Chudzik

Jorge Ci de Oliveira Brand

Ivo Sérgio Pereira Santos
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