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Ao, dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, uma quinta_feira no auditório do Instituto de
Pcsqui". e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, .Iituado na RuaBom Jesus, 669, bairro Cabral,
realizou-se li. TRIGÉSIMA NONAREUNIÃO OR[)]"JÁRlA do Conselho da Cidade de CunlibaCONCITlBA, sob a coordenação do Presidcl1teSérgio Póvoa Pires.Presentes conforme li.lista de presença
anexa e parte integrante desta Ala, osConselhdrosTituJares:
Sérgio Póvoa Pires, Luiz Fernando Gomes
Braga, Ana Célia P.Curuca Lourenção, Chri, de Almeida G. da Costa. Raphael Rolim de Moura, Edison
Reva, João Carlos Diório. Rosangela Maria Battistella !>.1arcoAurélio Beeker, Sergio Renato Bueno
Balagller (Serginho Do Posto), Daniel Carios Zanetti, Sergio do, Santos, Everton José B. Nogueira. Luciano
Surek, Jean Michel Galeano, Rivail Vanin Andrade, Janaina de Fátima Chudzik, Yasmim Reck, Elair De
Macedo e Silva Grassani: os CooselheirosSuplentes: Luiz Alberto Iubel. Ivo Sérgio Pereira Santos; os
membro, da Secretaria Executiva d" CONCITlBA: Laércio Leonardo de Araújo eSheila Branco.
auxiliados por Karolline O'Agostin; os Obscn'adores: Francisco 1\'ogucira (IMAP), Flávio A. S. Bauer
(IHGPR). Miguel Ostoja Roguski (IPPUC), Edival Vilar de Araújo Jr., Mônica Máximo da Silva (1PPUC),
Jaquelinc Silva (IPPUCj, Priseila Tiboni (i'PUC), José Merege (IPPUC), Patricia Werner Tschoclle (lPPUC)
e Nahayana Alcssi Santos (IPPUC). 01- Verificação do Ouórum: Verificada a existência do quórom
regimentaI.02---Al>ertura: o presidente Sérgio Póvoa Pires iniciou a rclluião dando boas vindas e
agradecendo a pre,ença de todo:;. Diseorreu sobre a pauta ressaltando o inicio da discussão do plano de
segurança cidadã, defc:;a social e a necessidade de ouvir os conselheiros a partir do ano que vem. Afirma que
este toi um ano de muito trabalho que exigiu muito dos coru;elheiros, foi um trabalho extraordinário
realizado pelo conselho da cidade e que os conselheiros estão de parabéns pelo esforço realizado. Prossegue
dizendo que na próxima semana o prefeito ,anciol1ará a lei do Plano Diretor na Escola Municipal Papa João
XXii!, onde a Revisão iniciou-se com a participação dos urbanistas mirins.Agradece a presença dos
conselheiros na comemoração dos 50 anos do IPPUC. Em >eguida pede licença para se ausentar face
compromisso COmo prefeito e passa a palavra ao conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga, para substituÍlo desejando um ótimo trabalho a todo" este assinalando que foi verificado o quorum necessário e realizada
a abertura ,olicita ao Secretario Exccutivo La~rcio Leouardo de Araújo para que de,se continuidade da
reunião_ll3- Aprovação da Pauta: é propo,to aos conselheiros a alteração da pauta com a inclusão do tema
"06 - Calendário 2016 CONClTffiA". Colocada em discussão,a pauta da 39"' RO foi aprovada por
unanimidade, constando dos seguintes assunto"O I _ Verifica~ão do quorum: 02 _ Abcrtura; 03 _ Aprovação
da Pauta; 04 - Ata da 37' E 38' RO; 05- lnfonnes da Sccrctaria Executiva; 06 - Calendário 2016
CONCITlBA: 07 - Informe da Revisão do Plano Dirctor de Curitiba; 08 - 6" COMCURITffiA; 09 _ Plano
Setorial de D.,fesa Social ede Detesa Civil; 10 - Plano de Calçadas: 11 -Informes dos Conselheiros; 12Eucerramento.1I4 - Aprovação da Atll da 38" RO:Aprovada a ata da 37" Reunião Ordinária, apro,ada por
unanimidade, a ata da 38' Reunião Ordinária ficou para aprovação na próxima reunião ordinária. 05 _
Infnrmes da SeçretMria Exccutiva, 5.1_ AusêocillS justilieadas de titula •.•.•
s:Loollllrdo Bru:;amolin Jr
(SMU); S.2-CoDvocação de Supleote:William Weinert (SMU); 5.3- Ausênçias Justificada de Suplente,
Luiz Alberto luheL A conselheira Jauaína de Fátima ChudLik informa q\le a conselhcira Elair dc Macedo
e Silva Grassani, oolicitou que e1ajustil1cassc sua ausência face problemas dc saúde llll familia;5.4-Índiee
Firjan de DeseDvolvimento Municipal (IFDM) - 2015: Curitiba é a capital com maior índice de
desenvolvimento socioeconômico e entre as capitais bra,ileiras. Segundo dados da nova edição do índice j..
Firjan dc nt:senvohimento Municipal (iFDM), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de GI0
Janeiro - que tem eDmo basc dados referentes a 2013 -, a cidade obteve pontuação de 0,8618 e lidera un~4
grupo de oito capitais que apresentam alto índicc de desenvolvimento. com nota acima de l!. Criado ~~
2008, o IFDM acompanha O dcsenvolvimemo socioeconômico dos municípios brasileiros, a partir di
avaliação de três áreas principais: educação, saúde e cmprego e renda. No levantamento de 2014, que te~
como referência dados de 2012, Curitiba apare<:iacm terceiro e agora sobe para primeiro, na rrente dc Sã~d
Paulo e Vitória. Na pontuação geral, que leva em conta os mais dc 5 mil municípios bra,i1eiros, a capital
paranaense aparece em 45.' lugar; SOS- Tramitação na Câmara Municipal de C\lritiba-CMC da Revisão
da QUe-LV: Dispõe sobre alteração da Lei nO 13.909. de 19 de dezembro de 2011, e dá outras
providências.ProposiçõesLegislativas - Código: 005.00 I75.2015 - Mensagem n" 053 do Prefeito Municipal
de Curitiba. O PL esta em discu"ão na CMC e em breve irá a plenitrio; encaminhar para os conselheiros O
hiperlink.07 - Informe da Revisão do PlllDO Diretor de Curitiba: Aprovada a lei que Dispõe sobre a
revisão do Plano Diretor dc Curitiba de acordo com o disposto no art. 40, S 30. do Estaruto da Cidade, para
orientação c controle do desenvolvimento integrado do Município. Aprovada em segundo turno agora vai a
sanção do Prefeito que tem até o dia 17 de dezembro para sancionlU"a lei, podendo estabelccer vetos ou não_
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aosconselheiros a versão final do PD aprovada na Câmara Munieipal"CMC. 06 - Calendário 2016
CONCITIBA: A partir de 8ugcsWes dos c"nselheiros, Jl'Inllína de Fátima Chudzik, h.o Sérgio Pereira
Santos e Yasmím R~ck, o calendáriodas Reuniões Ordinárias do CO}.lClTlBA para o ano de 2016, foi
apro,ado com as seguintes datas: 24lmarço; 23ljunho; I8Iagost,,; 20loumbro e Ol/dezembro. 08 _ 6'
Conferência Municipal da Cidade de Curitiba- 6' COMCURITIBA: A Coordenadora Administrativa do
CONC] rIRA a advogada Sheila Branco realiza apresentação s"bre a organização da 6' COMCURITIBA
com os seguintes slides: Slide 1_ abertura da apresentação; Slide 2- Discorre sobre O Sistema Nacional de
Planejamento Urbano nos niveis Federal onde temos respectivamente o MINClDADES _ Ministério das
Cidade" o CONClDADESiNaeional e a Conferência NaeionaL no nível Estadual eom a SEDU - Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Urbano, o CONCIDADES - PR e a Conferencia Estaduale no nível Municipal,
O lPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba o CONCITIBA e a Conferência
Municipal- COMCURITIBA. Slide 3- Apresenta as etapas das Conferencias das Cidades eomeçando com a
etapa municipal. a estadual culminando com a etapa nacional OSdelegados eleitos na municipal vão a
estadual e desta vão para a nacionaLSlide 4_ Informa quejá ocorreu a nivel nacional a I' Reunião
Preparatória Nacional, em 24 de novembro de 2015 "nde f"i montada a comissão. Resolução 1\0 19 da CNC,
já enviado aos conselheiros, e apmvndo o Regimento Interno da 6' Conferencia Nacional das Cidades,
Finalidades dn 6' CNC: I - indicar prioridades de atuação para a Uni"o, Estados. Di.'trito Federal e
Municipios; li - eleger ns entidades nacionais que comporão o C"nselho das Cidades, para o período de
junho de 2017 a maio de 2020 (correspondente ao triênio 201712019), conforme Decreto n" 5.790 de 25 de
maio de 2016. Slid~ 5- TEMA, "A função social da cidade e dn propriedade"; l.EMA, "Cidade. incJusivllS,
participativas c socialmente justa,'. ETAI'AS: Mnnicipal: dc I' janeiro 20 16 a5 julho 20 16; Estadual dc l'
novembro 2016a31 março 2017 e Nacíonal: 05 a 09 junh" 2017 _ Grasilia. Informa que foi liberado" texto
nacional e comenta que o texto mais enxuto, esclare<:eque a comissão definirá O tema municipal e que
encaminhará os texlOSpara os conselheiros,Slide 6- Mostra a composição entre Sociedade Civil Organi7ada
57,7% e Poder Público 42.3%, da seguinte forma: I" Gestores, administradores públicos e legi,lntivos (1/3):
42,3%; II - Movimentos populares: 26,7%; 111- Trabalhadores: 9,9%; IV - Empresário: 9,9%; V _ Ent.
profissionais, acadêmicas c dc pesquisa e cons. profissionais: 7% C VI _ ONGs COmatuação na área do
Dcscnvolvimento Urbano:4.2%.Slide 7" 6' CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CURITlBA-6'
COMCURlTlBA. Convocacão: Até 22 de fevereiro de 2016; Reali7,acão:De [' de janeiro de 2016 a 5
julh02016; Comissão Preparatória - Composição: I - Gestore,. administrad"res públicos e legislativo, (113):
42,3%: II - Movimentos populares: 26,7%: 111- Trabalhadorcs: 9.9%; IV _ Empresário: 9,9%; V - EnL
profissionais. acadêmica. e de pesquisa e cons. profissi"nais: 7% e VI _ ONGs com atuação na área do
Desenvolvimento Urbano: 4,2%, Informa que na semana que vem será liberado o regimento cstadual
aprovado pelo Conselho Estadual das Cidades. Slide 8- 6" COMCliRITIBA _ COMISSÃO
PREPARATÓRIA - COMPETÊNCIAS: ] - adotar este Regimento, no que sc refere ao âmbito Municipal,
dcfinindo data, loc.l e pauta: JJ - elaborar o Regimento da Confcrencia Municipal, respeitadas as diretrizes e 1.~
as definiçi5es do Regimento Estadual: JJJ - a Comissão Preparatória Mnnicipal poderá constituir as YG
Comissõesde: - infraestnltura e Logística, - Mobilização e Articulação, - Sist~'1llatizaçãoe Metodologia. qUC~
serão responsá,cis por toda organilllÇão e reali7&Çãoda etapa municipal; V _ planejar a infrae,trotura para a
realizaç~o,d.aetapa municipa.l; VI _ mobHizar ~ sociedade ~ivi.1e o p?"er público: no âmbito de .ua atu.a~no mUlllClp"', para senSlbllL7.açãoC adcsão a 6' ConferenCIa "aCIonaI da, Cldadcs: VII ~ a Comlssã
Preparatória Municipal deverá prever na programação da Conferência Municipal o lempo necessário
dcbater o temário, Semprejuízo do conteúd", sendo que este tempo não pode ser inferior a carga horária de 8
horas. ""cJuind" a cerimônia de abcrtura, excetuando as capitais dos estados, quc terão carga horária minima
de 12 horas. excluindo a cerimônia de abenura; VIl! - ao tinal da Conferência MwJicipal das Cidades,
elaborar o relatório, de acord" com o modelo disponlvel no site da 6' Conferencia Nacional das Cidades, e
enviar à Comissão Organillldora Estadual competente no prazo de dez dias apó, a realilllção da conferéncia;
IX - preencher o formulário disponibiJi7a(\o peJa Coordcnaç"o Executiva da 6" Conferência Nacional das
Cidades por meio do sítio eletrônico a Ser disponibilizado pelo Ministério das Cidades. com as intormaçôes
da Conterência Municipal. até 15 dias após a realilllção da Conferencia, e; X _ encaminhar á Comissão
Estadual Recursal e de Validação, os rccursos impetrndos contra atos da Comiss~o Preparntória Municipal ou
quaisquer questionamento. referentes a aIos ou omissõcs de agentes envolvid", na realização ou participação
na referida conferência, no prazo regimental. O conselheiro Sérgio dos Santos solieita inserir f010 dos
conselheiros nos cadernos da 6' confereneia cOrnouma homenagem ao trabalho de,envolvid" neste mandato,
A coordenadora Administrativa Shelho Branco esclarece quc será elaborada res"luçâo d" conselho definindo
comi.,<ãopreparatória. Colocado em discussã". com as manifestações dQscon7'elhci s Rosangcla Maria
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8attisu.ILa, Sérgio dos Santos, EvertoD José.8. Nogueira, J"naína de Fátima Chudzik Va.mim ReeI<.
Luiz Ferolludo Braga, foi deliberado por unanimidade que li Comissão Preparatória da 6' COMCURIT1I3A
como terá 10 membros titulares Com os respectivos suplentes assim distribuídos wm os respectivos
representantes indicados por cada segmento no momento da reunião: Gestores Públicos:4 membros (João
Carlus mório, Célia, Rosangela Battistelbl. uonardo Brusamolin Jr.) do legislativo: 1 membro
(vereador Serginho do Posto faltam suplente); Movimentos P"puiares: 2 membros (Daniel Carlos Zaoetti,
Sérgio dos Santos, faltam duas indicaçõ", de suplentes); Trabalhadores; I membro (Ludano, Enrton);
Empresários: 1 membro (Jean Michel Gllletno, Luiz Alherto lubel e Ana Lúcia Leite); Entidades
Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais: I membro (Janaina de Fátima
Chndzik, falta uma indicação de suplente); ONGs; I membro (Elair de Macedo e Silva Gra~sanic Ivo
Sérgio dos Santos).O conselheiro Jcan Michel Galeano coloca que pode auxiliar na parte da informática. A
conselheira Yasmim Reck informa que poderá auxiliam a parte da diagramação e editoração dos
documentos da conferência. A secretaria cxecutiya ficou de solicitar os nomes dos representantes dos
segmentos faltantes na relação da comissão.Slidc 9, 10 e 11 _ 6' COMCURJT1BA _ PRÓXIMOS PASSOS:
em10.12.15 _ 39" REUNiÃO ORDINÁRIA DO CONCITJBA - Constituir Comissão Preparatória; Janeiro
2016: a) Elaborar Regimento Interno; b) Definir data e local; c) Definir tema municipal; d) Iniciar
organização; Alé 22.02.16- Convocação da 6' COMCURITlBA; Até 05.07.16 _ REALIZAÇÃO DA 6'
COMCURITIBA; Até lO dias após realização da 6' COMCURITIBA " elaborar e euviar relatório; Até 15
dias após realIzação da 6' COMCURITIBA - preencher formulário on-line. A coordenadora Sheila BNlnco
esclare<:eque o tema local será submetido ÍIplenária e fala da necessidade de poder contar com mais pcssoas
para colaborar na organiT-açãoda conferência e comenta a qucstiío do precnchimento dos cadastros pósconferência, pois o da e,tadual não é compatível com o da nacional, obrigando a preencher doIs cadaslrOS.
quando o prático seria se ao preencher l1ll1automaticamcntc a informação seria assimilada pelo cadastro da
conferencia nacional. Cabe aqui informar da indicação do senhor Lnciano Surek que substitui o conselheiro
Onny Leocádio Hlttner Júnior como representante do SINDARQ fPR- Sindicato dos Arquitetos e
Urbanistas no Estado PR, no segmento do, trabalhadores.O? _Plano Setorial de Defesa Social e de Defesa
Civil: O Arquiteto e Urbani,ta Miguel Roguski do IPPUC inicia sua apre«entnção comentando que a sançiío
do PD desencadeará a elaboração do<planos setoriais c dcntre eles o primeiro a ser elaborado será o Plano de
Segurança, O qual servirá cOmOum laboralório da metodologia a da elaboração dos outros planos setoriais.
Apresentação inicia com o: Slidel:Plano Sctorial de Defesa Social, SegllrllIlÇaCidadã, Proteção e Defesa
Civil. Slidc 2,0 Plauo Diretor de Curitiha foi atualizado e O Projeto de Lei se eneontra aprovado ua
Cãmara Municipal e cstá para sançiío do Prefeito. Criou-se na proposta o Titulo Defe<a Social, com os
capitu\os:- "SeguNlnça Cidadã" e "Proteção e nefesa Civil". Slide3: Do Plano Diretor de Curitiha 2015
no TíTULO V - DA DEFESA SOCIAL - CAPÍTULO 1 - DA SEGURANÇA CIDADÃ: Art. 127.
Segurança Cidadã é a construção interinstitucional. govcrnamental e social de uma cnltura de prevençãO)
à violêucia como prcssuposto para a segurança pliblica em ámbito municipal, bcm como integração com
organismos estaduais e federais para o enfrentarncnto da criminalidade. Slide4:Plano Dintor dc Curitiha
2015. No Art. 128.São objetivos da Segurança Cid ••dii:l - executar políticas públicas de segurança em
âmbito municipal, com muação direta da Guarda Municipal na prevenção à ,'iolênda incidental;" estabelecer a gestão de politicas integradas de segurança junto aos Governos Federal e Estadual. com
vistas a colahorar com o enfrcntamento ã violência;TU- utilizar o plancjamento c o desenho urhano na
criaçlio de espaços facilitadores das açôcs dc segnrança e de prevenção á criminalidade; Slides 5,Plano
Diretor de Cnritiba 2015 - Art. 128, São objetivos da Segurança Cidlldã:JV • implantar prollramas
multidisciplinares ,oltados ã pre,enção da violência e redução da eriminalidade; V - fortalecer a
implantação das politicas transversai~ de desenvoMmento social como forma de intervenção direta na-'17
população, mitigando os riscos de criminalidade locAI;VI- manter o diálogo permanente com a população, fl....,
favorecendo a governança democrática das políticas de segurança junto ao MunIcípio. Slides 6:Plan
Diretor de Curitiha 2015 _ Art 129.810 diretrizes da Segnrnnçll Cidadã:I - revisar o Plano Integrado
de Politicas Públicas de Segurançll,l1- fortalecer a estmtllra da Guarda Municipal como forma a garuntir
Sna presença qualificada e suficicnte em ambientes, eventos e situaçlles dc interação social visando it
proteção municipal preventiva. priorizando a proteção à populaçlóo em patrulhamento preventivo,
coopcrando com os demais órgãos estaduais e federais de segurança, bem como com os órgãos da defesa
civil;JJJ • difundir práticas de prevenção primária à violência junto ã população;N _ criar incentivos a
gestão compartilhada da segnrança da cidade, mediante mecanismos que facilitem e estImulem a
utilização conjunta da estrutura de equipamentos e intormaç.1\espelo Poder Público Mlillicipal e pelo
cidadão; como sistemas de monitoramento, alertas e alanncs, com fim de difunô7:Ytirt7icas e prevenção á
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violência. Slide 7:Plano Diretor de Curitiba 2015 - Art. 129.São diretrir.e<l da Segu •.••nça Cidadã:V _
promover ações conjuntas com os municípios da Região Metropolitana de Curitiba de prevenção à
violência e cnfrenlllmento à criminalidadc;Vr - contribuir, no âmbito de competência municipal, DO
desenvolvimento de planos, progrnD1ll>,projetos e aç1ie<voltados à recuperação c •.••in.crçào de egressos
do sistema peDal ao convívio social; pre_'ervando informações sobre os servidores da área de segurança e os
equipamento,;VII • desenvolver aç/'i.es de prevenção ao uso de produtos fumigenos, substiincias
cntorpel:entes e álcool;VlJI - implllJltar programas de ação educativa, de forma a fortalecer •• cultura da
paz e o respeito coletivo il vida e a natureza. Slide S:Art. 129.&\0 diretrizes da ScguranÇll CidadiUX _
contribuir no estudo de impacto na segurança local, por ocasião da construção de empreendimcotos de
grande porte;X - preservar a ordem púhlica e dispor sobre espetáculos c diversões públicas;XI _ apoiar
o. CouselhOll Comunitários de Segurança - CONSEG, dos bairros c o Conselbo Municipal de Politicas
de Segurança de Curitiba- CONSEP Cnritiba;XlI- Implantar programa de ação educativa de prevenção a
acidentes de trinsito. SUde 9:Atuação Histórica da Política de Segurauça Pública - Crimesjá cometido,
- Políticas de segurança pública; Polílica, Penais; Politicas Re'tanrativas: outras polítícas.Slide
10,segurança Cidadã em Nivel LoeaI- Exposições aos falores de risco da violência _ Políticas integrada, e
focalil.adas na scgurança das pessoa, em suas diversas realidades, visando ao desenvolvimento humano
sustenrnvel.Slide t1:SeguranÇll CidadA em Nível Local .Politicas públicas gerais _ Saúde, Planejamento
UrbanO,Educação, Assistência, Esporte. lazer e Cultura, Economla C renda, Habitação, etc .. influenciam as
políticas PúbliCll5de Segurança sejam elas Primárias, Secundária" Terciária, Situciacionais c sociais em
todos os níveis quer ,eja da União. Slide 12:Ciclo Preventivo da Segurança Cidadã _ Prevenção:
Cooperação social contra violências; Planejamen/o Urbano, ambiental, economico e social- Redução dos
fatore, de risco - Interrupção do ciclo criminal - rcduçiio do "mercado do crime".Slide IJ:Plano Diretor de
Curitiba 2015 - CAPÍTULO 11 - DA PROTEÇÃO E DEfESA CIVIL _ Art. 130. A defesa civil é um
conjunto de ações pI"e'o'eutivas, de socorro, assistência e recuperaçi\o, destinadas a evitar desa..tres e
miuimizar seus impactos para a população c restabelecer a normalidade social, vi~ando aumentar a
rcsiliência da cidade nas ocorrências de calamidades. Slides 14:Plano Diretor de Curitib" 2015 _ Art. 13I.
São diretri7es da proteção e defesa civil:l - prioriL.llr a vida sobre os demais bens públiCOlSe pri~adO/l nas
políticas públicas e ações da municipalidade, com especial atcnçiio à prel'cnção e redução dos riscos e
vulnerabilidades ,ocioambientai,;l1 _ mapear e promover a gestão dos risco. e vulnerabilidades
sodoambientais, como fundamento ao planejamenlo e controle do uso do solo;llI- sens.ibilizar a populaçi\o
para pniticas c atitudes preveacionais, como principio à ,ua proteção e defesa, com parcerias de
organizações civis de .01untários;IV - gereuciar de forma integrada os proce88O/l de minimizaçio de
risco. e vulnerabilidadcs socioambientais em áreas com probabilidade de ocorrência de incidcntes ou
desastres. Slides 15:Plano Diretor de Curitiba 2015 _ Art. J 31. São diretrizes da proteçiio e defesa civil:V_
ampliar, organizar e capacirar os NúcleO/! Comunitários de Proteção e Defesa Civil e os PI"nos dc
Auxilio Mútuo;Vl _ consolidar nOrmas e parâmetros para autorização de construção e uso de instalaçõe.
industriais. comerciais e conglomerados habitacionaL.;VlI _ implementar, de forma integrada, um sistema
de monitoramento, alerta e alarme de incidentes e dcsastres.Slide 16:Plano Diretor de Curitiba 2015Art. 131. São diretrizes da proteção e defesa ci.il:VIll - atuar de forma iutegrada nas atividades de
autorizaçiio, monitoramento e fiscalização da produção. armazenamento. transporte e distribuição dc
produtos perigosos no perimetro urbano, com vistas à preservação ambicntal e redução de riscos para
saúde urbana;IX - ;mplementar ações integradas e articuladas com os municipi(ljj da Região
Metropolitana de Curitiba, ~'isando a minimização de riscos e vulnerabilidades socioambientais. O
conselheiro Sérgio dos SantOll comenta que 91 entidades assinaram documenlo pedindo a retirada do lixão
da Cle. informa que o mesmo continuam a funcionar até 2027, objctivando entrar na justiça contra a
permanência do lixão no local e que tamhém entrarão com um processo junto ao Mini,tério Público-MP. Na
sequencia a arquiteta e urhanista M6nica Máximo da Silva, responsável pelo setor de monitoração e d
revisão do s;stcma de controle e monitoramento do PD. Iniciacsclareccndo que om dos produtos mais
tradicional no instituto é a medição da qualidade de vida de Curitiba. ação esta que vem desde a década de
80. Na sequéncia, a arquitcta informa que o estatuto da cidade define a neccssidade do acompanhamento e
controle do PD e que desde 2008 o IPPUC de'<Cuvolvcavaliaç~o do sistema.Slide 1: Revisão do Sistema de
Acompanhamento e Controle do Plano Diretor: A experiência a partir da Defesa Social. IPPUC- Setor de
Monitoração da Supervisão de Informações, em conjunto com a comissão técnica da Revisão do Plano
Setorial da Defesa Social - PSDS.Slide 2 .Histórico de Mouitonmeuto e Avaliação no IPPUC _ Década
de 1980: Medição do nível de Vida em Curitiba (Convênio SEPL, IPARDES e IPPUC); 1995: Início do
Processo de avaliação sislemática de qualidade de vida; 1996: Qualidade de Vida em Curitiba; 1997:
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MonitoraçãDda Gestão Urbana; 2000: Qualidade de Vida em Curitiba; 2003: Qualidade de Vida em
Curitiba; 2006: A Regional Desejada. Slide 3 .Histórico de Monitoramento e AV'lliaçio no IPPUC _
2001: Estatutodas Cidades; ConteÍldomínimo no Plano Diretor: Sistema de AcompanhamentoC Controle
(Art. 42, inciso 111);2004: Adequaçãodo Plano Diretor de Curitibaao EstIItutodas Cidade,; 2008: Planos
Setoriais;2008: Processo inten][)e externo de di,cussio que envolveuas diferentes áreas responsáveispela
implementaçãodas políticaspúblicasna definiçilode algumasquestães:Quai, áreas deveriamser avaliadas?
Que metodologiapennitíria uma análise lilo lIIJlpla,contemplandodesde (}desenvolvimentosocial, até (}
econômicoe o ambiental?Slid~4 -HL~tóricode Monitoramento e AV>lliaçãono IPPUC - 2012: mc VOAvaliaçãode Curitiba 1970a 2009; 2012: Os indicadore, monitorndos"""em como base para a elaboração
do Plano de Governo; 2013: Apresentação no Seminário da Rede Bmsileim de Monitoramento e
Avaliação2014- 2015: me VI - Avaliação de Curitiba 2009 a 2010; 2014 - Revi'<àodo Plano Diretor: O
Monitoramentodo Plano Diretor é apresentado a grupos técnicos e à sociedade (academia e Conselho da
Cidade - CONCITIBA);Alguns re,ultados do mOl\itoramentoservem ao diagnóstico do Plano Diretor.O
sistema de monitoramento é colocado à prova e também é fruto de tcvisão.Slide 5 -Metodologia de
trabalho - (D) diretrizes: plano diretor,plano setorial - (M) motivaçÕC!l
das propostas; (P) que perguntas
queremosresponder'!- (I) indicadores (respo'la,); Slide 6 -Metodologia de tnobalho - (D) - Art. 128.Sào
ohjetivos da Segurança Cidadã;1• executar politicas públicas de segurança em âmbito municipal, com
atuaçãodireta da Guarda Municipalna prevençãoà violêncla;(P) - De que forma o municipiopode aluar na
prevençãoá violência". (I) Melhorandoas condiçõesde vigilância.Ex: Taxa de efetivo policial; Reduzindo
a concentraçãode estabelecimentosatrativos à prática criminal. /;x: Taxa de estabelecimentos comerciais
245
por m' Reduzindoo acesso a desinibidoresao cometimentodo crime. Ex.- Ocorrência de armas de fogo
246
apreendidas. Slide 7 -Metodologia de trabalho - Diretrizes do Plano Diretor _ Questionamentos _
247
Indicadores. Planos Regionais Plano, Setoriais - Indicadores Especializados. Slide 8 .Metodologia de
248
trabalho - Análi,e histórica, Análise multicêntrica,Análise inlmurbana.SUde'.Análise histórica _ 2000 •
249
2004 - 2010 - 2014. Slide 10 -Análise histórica _ Censo Demográfico IBGE - 2000 _ 2010. Slide 11250
Análise histórica- 2004 - Vigência Plano Diretor 2004-2014.Slide 12.Análi"" histórica _ Monitoramento
251
continuo. Slide 13 -Análise multicêntrica _ Hierarquia dos centros urbanos: metrópole, REGle 2007
252
(IBGE). Belo Horizonte. Brasília, Curitiba. Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belém, Fortaleza
253
,Manaus. Slide 14 -Análise intraurbana - Compartimentosintraurhano;; Setores Censitários, Slide 15 _
254
Análi.~ intranrbana - Compartimentosintraurbanos:Unidade de DesenvolvimentoHumano (UOI1).Slide
255
16 -Análise intraurbana - Compartimentos intraurbanos: Bairros. S1id~ 17 -Análise intraurbana _
256
Compartimentosintrnurbanos:Reglonai,. Slide 18 -Defe.a Social _ Segurança cidadã: Prevenção social.
257
Prevenção situaeional,Enfrentamentoconjunto à eriminalidade.Slide 19 -SegnraDça cidadã: Prevenção
258
Social - Desenvolvimento Social:Educação:e5C<llaridade
da população e frequência do jovem li e5C<lla;
259
Emprego:ta~a dc desemprego;DesigualdadeSocial. lndicc dc Gini; Sande: expectativade vida ao nascer:
260
Vulnerabilidade Social: trabalho infantil, gravidez na adolescência,menores chete de familia e mnlheres
261
chefe de família com baixo rendimento.Slide 20 -S~gurança cidadã: Pfe'o'ençãoSocial-lnfrae.trutora e
262
aee••o ao•• erviços sociais: Habitação, aglomerados subnonnais, adequa~ão da moradia, moradias
263
improvisadas e domicílios do tipo cômodo; Fsporte c lazer; cobertura dos equipamentos c usuários e
264
participantes das atividades; Cultura; usuário, e participante< das atividades; Assi,tência So<;ial;
265
atendimentos preventivos; Slide H-Segurança cidadã, Prevençio Situacional - Reforço territorial:
266
Vazios Urbanos: ManutençãoUrbana. Slide 22 -SegunlD~acidadã: Prevenção Situacional- Vigilãncia'
267
Vigilância Natural; Vigilância Formal; Vigilância Mecíinica. Slide 23 -Segurauça cidadã: PrevençAo
268
Sitnaciopal - Atrati,.os criminais: Estabelecimentosdc interesse à prática criminal. Slide 24 -Segurança
269
cidad~, Prevenção Situacional - Desinibidores: Ace;s[)a drogas lícita<;Acessoa drogas ilícitas; Acesso a~
270
annas de fogo. Slide 2S -Segurança cidadã, Prevenção Situacionai - Cidadania atiV>l' Práticas
271
comunitárias.Slide26 -Segurança cidadã: Enfreotamento à eriminalidade _ Criminalidade global,
- ~
272
Crimesconlm a pessoa;Crimes contrao patrimônio;Crime, de tráfico, uso c porte de lóxicos:Crimescontra
273
a dignidade sexual; Qçorrências alendidas pela guarda munlcipal. Slid~ 27 -Segurança cidadã,
274
Enfrentamento il eriminalidade - Crime. de oportunidad~ sitnacional, Crimes no período nOlUrno;
275
Crimes em espaço, públicos - Slide 28 -Seguraoça cidadã: Enfrentamento il eriminalidade _ Crimes
276
contra a população vulnerável; Crimes contra jovens e Violência Doméstica.slide 29 -Defesa Soeial _
277
Defesa Civil: Nonnalidade; Anonnalidade. Slide 30 -Defesa Soeial: Normalidade. Prevenção:Ocupações
278
em áreas de ri5C<l;Fiscali71lção
e Açõcs ed"cativa~.Slidc 31 -Defesa Social: Normalidade _ Mitigaç~o:
279
Obras de infraestrotura e Incentivos ou exigências lcgais. Slide 32 -Defcsa Social: Normalidade _
281!P'preparaç~o: Capacitação e treinamento: Atuaç"o comunitária e Planejamc)to.SJij' 33 -Atuação
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281
comuoitliria - R<'Spo.ta: Velocidade de resposta; Dano. materiais e Danos humanos. Slide 34 _ Defesa
282
Social, Anonnalidade - Recul"'ração: Atendimenloàs família. atingida. Reconstruçãodas infraestruturas
283
atingidas; Faixa ambiental recuperada.8lide 3S
Dbrigada!Mônica Máximo da Silva284
monsilva@lppuc,c.cg.br-3250-1412.0técnioo
do IPPUC arquiteto e urbani.ta Miguel Roguski comenta que
285
se tem que monitorar as meta. determinadas,conectadosa. ações futura•. O Secretario Exeeutivo Laércio
286
Leonardo de Araújo e.clarece que conforme determina o plano diretor o. planos .etoriais tem que ter a
287
validação do eon.clho da cidade. A conselheira Vasmim Reck>.olicitarepassar aos conselheiros a.
288
apresentações de'la sessão sobre o tema. O eon,elheiro Ivo Sérgio Pereira Santos comenta que participou
289
de um curso eom Otema "Ju,tiça Ressociativa"eom a Dra Daniele. promotorapublica esta informouque em
290
Curitiba temos mais de 800 jovcns em conflito com a lei, a miss~o dela é preparar e.tes jovens para o
291
trabalho e só conseguemempregarsomente 10%deles, a pergunta que fiea é aonde t1camos outros 90 %. O
292 juiz Leonardo meriti"imo da Vara Criminal de Curitiba revela que os indicadores dados a público não
293
retratam a realidade,pois ele comojuiz sabc c trabalha com a situação real do numcro divulgado a realidade
294
se aproximade 30 a 40 % a mais. Ape.ar desta situaçãodramática ambo;,juiz e promotora, estão dispo.to. a
295
mudar e.ta situação pelo respeite>à vida e contra aviolência contra a mulher. A conselheira Janaina de
296
Fátima Cbudrik,pergunta .obre 0<dados c as fonte, utilizada•. A técnica do IPPUC Arquileta e Urbanista
297
Mônica Máximo cita as fonte. utili7adas. lBGE, Ccnso Demográfico, PNAD, Atlas do Programa das
298
Nações Unida., Gravidel de Adolcscentes, Se~TetariaMunicipal da Saúde, manutenção urbana da SMOP,
299
PMPR, Guarda Municipal,GGI- Gabinete de Gestão Integrada,Boletim de Ocorrência - BO, 9" Anuário da
300
Segurança Pública. A conselheiraJallllÍDa de Fátima Chudrik di<C<)rre
sobre a guarda de sigilo em relação
301
aos dados sobre segurança, e como apresentar os dados com o máximo de hone.tidade possível, se for
302
possível manter esta sinceridade, ao mesmo tempo comenta da neDe"idadc de trabalhar os dado. por faixa
303
etária c sua leitura geográfica.O conselheiroSérgio dos Santos comenta sobre a que.tão do crime na região
304
da CIC, revela que foram veladas 112 pe.soas nOcomeço da ocupação da Ílrea e destes 7 a 8 em cada 10
305
eram homicidios, com a regularização e urbanizaçãoda região estes numero de mortes foram caindo com a
306
nova situação de moradia como ocorreu nas Moradia. Corbélia e Aquarela, Ocrime por morte caiu quando o
307
bairro foi organizado,diz que realizouum curso de mediadorno F611lmda CIC, e com esta cspecializaçãojá
308
fez 6 mediações com suce,oo em toda. elas re<;olvendo0<problema. na raiz de forma rápida evitando longas
309
demandas judiciai•. 10 _ Plano de Calcada.: Apresentação realizada pelo Arquiteto e Urbanista Edival
310
Vilar de Araújo Jr, do IPPUC, a regulamentaçãodas calçadas, parte integrante. do Plano de Calçadas _
311
PlanCa!' Trabalbo realindo pcla Sccretaria Municipal de Urbanismo-SMlJ,Secretaria Municipal de Obras312
SMOP-Diretoriade Obra. Públicas, SMAM Secretaria Municipal do Meio Ambiente-SMMA,Secretaria de
313
Tran.ito-SETRAN,Coordenaçãode Obras de Curitiba-COC,Secretaria Especialdos Direitos da Pessoa com
314
Det'ciência, URBS, Secretaria Geral do Município_SGM e CORAB. Slide 1- abertura da
315
apreselllação:Revisãodo Decreto de Calçadas - Planeal Slide 2- Plano Estratégico de Calçadas-Planca!.
316
Slidc 3- REViSÃODA LEGISLAÇÃO:Reformulaçãodo Decreto de Calçadas -a execução de calçadas de
317
melhor qualidade mais disseminação de calçadas adequadas na cidade igual a e.paços de caminhada mais
318
seguro. e atraente. para o pedestre. Slide 4- Padr"doA - Planta Genérica. Slide 5_ Planta Genérica; Slide 6319
foto Rua Pasteur, a partir da A,. Visconde de Guarapuava,Quadra do Instituto Paranaeme de Cegos. Slide
320
7- Rua Ildefonso Stockler de França, Imagem' GooglcStreclView. Slide S- DeCRETO DE CALÇADAS:
321
ES1RUTURA PROPOSTA: CAPíTULO I - Dispo.ições Gerai.; CAPíTULO 11- Da Faixa de Circulação,
322
CAPÍnJLO 111_ Do. Rcvestimento, do Piso, CAPiTlJW .IV_ Da Padronização das Calçada.; CAPÍTULO
t\
323
V - Das Esquina. e do. Rebaixamentosde Calçada; CAPITIJLO VI _ Das Fai"". de Grama e Vegetação;
\'""\ 324
cAPírULO VlI- -Da. Obra. de Concessionáriasde S"",iços Público. e Pennissionárias;CAPÍTULO VI1~
325
- Das Áreas de Regularização Fundiária; CAPíTULO IX • Das Obras Executadas pelo Municipio;
326
CAPÍTlTLOX - Dispo~içõesFinais. Slide 9- ATUALMENTE: Lei Munieipal n" 11.59612005Art. l' O
327
proprietáriode terreno. edificadoou não, situado cm via provida de pavimentação,deverá construir e manre
328
calçada em toda a exten.ão da testada do imóvel.DecreloMunicipaln" 1.06612006 Art. 1°Para constroçãod
329
passcio em logradourospúblico., em via. dotadas de pavimentação definitiva, bem como para sub.tituição
330
parcial ou total de reve.timento de passeio, oi necessária a obtenção prévia de licença expedida pela
331
Secretaria Municipal do Urbani~mo_ SMU. PROPOSTA:CAPÍTULOI: DISPOSiÇÕES GERAIS:Art. 1°
.3.32 Para con.rrução ou reconstrução de calçada. ou pa.seio. em logradouros públicos, bem como para
333
.ubstituição de revestimcntode pa.>eio, oi nece.sária a obtenção prévia de licença expedida pela Secretaria
334
Municipal do Urbani.mo - SMU. Slide I(l. DEFINIÇÕES, I -con.idera-.e calçada a parte da via,
335
rwm",lmenre segregadae em nivel diferente, não destinada à circulaçãode veiculos,re,ervada ao trânsito de
.33~Wpede.tre. e, quando po«ivel, à implantaçãode mobiliário urbano~sinalizaç~eta7ão
e utros flOS;11-
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considera-se passeio a parte da calçada ou da pista dc rolamento, neste último caso, separada por pintura ou
elemento fisico separador, livre dc interferências, destinada à circulação cxclusiva de pedestres e,
exccpcionalmente. de cidi,tas.Slide 11- CONfLITO DE CONCEITOS NA NBR 905012015_II _considerase passeio a parte da calçada oUda pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento
físico separador, livre de interferências, dcstinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente,
de ciclistas. Confonne ui Federal nO9.50311997_Código dc Trânsito Brasileiro e NBR 9050. itens 3.1.13 e
3.1.28; DA NBR 905012015 item 6.12.3 - b) faixa livre ou passeio: destina-se cxclusivamente à circulação
de pedestres, deve ser livre de qualqucr obstáculo, ler inclinação transversal até 3 %, ser continua entre lotes
e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre; (sem menção à circulação, "",,cepcional, de
ciclistas). Slide 12 .PROPOSTA: Art. 2' As calçadas devem ser organil.adas em faixas. sendo: 1- faixa de
circulação ou passeio, conforme definido no inciw 11do artigo anterior, e que por sua vez pode ser dividida
em: a) faixa livre, destinada á circulação e.',clusiva de pedestres, cujas caracteristicas serão descritas no
Capitulo 11.b) estrutura cicloviária. destinada á circulação dc bicicleta" podendo ser instalada ou removida
das calçadas somente a critério da Prefeitutl! Municipal de Curitiba - PMC- 11_ faixa de scr~iço, destinada à
instalação de mobiliário urbano, drenagem, arborizaçlío e paisagismo, sinali711çlío,e a intcrvcnçõe, de
concessionárias ou permissionárias de sel"\'içosde infraestrutura: li _faixa de acomodação ou de acesso.
que serve para acomodar a diferença de nivel entre faixas de circulação, ou para acCSsOás edificaç<íesa partir
dos passeios. Slide 13 - imagem ACESSlRlLIDADE FAIXAS LIVRES, Fonte: NI:lR 905012015, figura 89.
SUde 14" PROPOSTA Art. 2°: ~ 1°A largum e di'posiçlío destas tàixa;; poderão scr modificadas de acordo
com a classificação viária, o tipo ou porte dos cmpreendimentos implantados ao longo das vias, mobiliário
urbano existente, caso se tratem de áreas históricas, ou se a área deslinada à calçada possuir severa
declividade transversal. ~ 2" A prcscnça da faixa de acomodação ou de acesso não é obrigatória, sendo que
em situações atípicas a faixa de serviço também poderá ser aprovcitada para este fim. Slide lS _
PROPOSTACAl'lTULO 11- DA FAIXA DE CIRCULAçÃO. Art. 3" A faixa de circulação devcrá possuir
faixa livrc com largura de no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta ccnlímetros), e allura livre não inferior a
2,10 m (dois metros e dez centimetros). SUde 16 _ PROPOSl'ACAPi rULO 11 - DA FAIXA DE
CIRCULAÇÃO - g 1" Caso haja obstáculos isolados sobre o passcio, poderá ser admitida urna redução na
largura livre da faixa de circulação 'para um mínimo de 1,20 m (um metro e vinte centimctros), desde que
numa extensão de nO máximo 2,00 m (dois metros). ~ 2° Em calçadas com 2,00 m (dois metros) de largura
ou menos, bem como nas vias pavimentadas em saibro, poderá ser admitido faixa livre COmlargura de no
minimo de 1.20 m (um metro e vinte centímetros), livre de obstáculos à circulação. Art. 4° A faixa livre
deverá atender às seguintes características: [..:1 . VI - ser livre dc interferências ou obstáculos de qualquer
natureza'slide 17. PROPOSTACAPÍTULO n - DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO - ArL 4" [...]; IV _possuir
traçado linear que evite desvios, dando continuidade á faíxa 1i~re existenle em frente aos imóveis
confrontantes (...); foto: Av, Visconde de Guarapua~a, próximoao lJ'c. Slide IS -PROPOSTA CAPÍruLO
11- DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO - Art. 4" [...]V - apresentar inclinação transversal constante, e não
superior a 3% (Ire, por cento). Slide 19 - PROPOSTA CAPÍTULO 111- DOS REVESTIMI:.NTOS DO PISO
- PROPOSTA - Art. 7" A faixa livre será composla pelos seguinles materiais; I _padrão A: Placa de concreto
usinado; II - padrão B: Piso de concreto vlbroprensado, tipo granito, de alta resistência; 111_ padrão C: Placa
de concreto pré-moldado, com rejunte nivelado na superficie do piso; IV _ padrão D: bloco de concreto prémoldado íntertravado; V - padrão E: Concreto Betuminoso Usinado a Quente _ CBUQ. com acabamcnto
lateral em fiada de paralelepípedo ou borda de acabamento; podendo ser aplicada sinalização horizontal em
'ua supcrficic.Slide 20 -PROPOSTA CAPiTULO 111- DOS REVESTIMENTOS DO PISO - Art. 8'
Atendida a faixa livre com no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), o restantc do piso da,---11'
calçadas poderá adotar outros materiais: I - padrJo F: ladrilho hidráulico; Il _padrão G: lou,a de granito ou~
de basallo; JJ1- padrão H: pelit-pm-'é ou mosaico português; IV _ padrilo I: pedras naturnis; V • padrão ~~
pisograma; VI - padrão K: grama, ~ l° É desaconselhável a utilização de grama junto às áreas d
'
estacionamento, embarque e desembarque próxima, ao meio-fio, exceto pela presença de canteiros mínimo~
para arborização pública, Slide 21 - PROPOSTA CAPÍruLO lll- DOS REVESTIME'\ITOS DO PISO _
Art. 8' - ~ 2" Para substituição de revestimcnto de calçadas de pelir-pavé, seja parcial ou integralmente,
deverá haver análise e anuência prévia do in,titlllo de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUCCALÇADAS DA MEMÓRIA: Preservação da memória: Avaliação das calçadas de valor cultural da cidade
+ reforma gradativa das calçadas = melhoria das cOlldições de circulação e acessibilidade. foto: Av. Luiz
Xavier - Calçadão da XV de Novembro. Slide 22 _ PROPOSTA CAPÍTULO IJl- DOS REVESTIMENTOS ~
DO PI<;O- Art. 8' - ~ 3" f. vedado reproduzir logoman:as comerciais ou qualquer outro tí de publicidade
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393
DOS REVESTIMENTOSDO PISO - Ar!. 10. Fica proibido qualquer tipo de intervcnçilonas estnltu!as
394
cicloviárias instalada, sobre a área da calçada, sem anuência previa da SMU, ou,ido " IppUC.Slide 24395
PROPOSTACM.IV - DA PADRONIZAÇÃODAS CALÇADAS _ Art. 11. 0' padrões de calçada. semo
396
dermidosde aoord" com a seguinte locali7ação:1- Z"na Central: IV _caminhm antigos; X _demais vias dos
397
Set"rcs Especiais do Sistema Viário (...); Xl - nos Setores Especiais dos Eixos de Adensamento: XII( _ em
398
frente à(s) testada(s) das cdificações cujas ativldades sejam classificadas como de Us" Comunitário, tais
399
como e<colas,hospilais, universidades,cstádios de futebol, dentre outras; xrv - em frente à(s) testada(s) de
400
empreendimentos que, dcvido á ,ua natureza ou porte, concentrem grande quantidade de pessoas ou
401
demandemlicenciamenloespecífic". Slide 2S - figura: PROPOSTACAI', IV - DA PADRONIZAÇÃODAS
402
CALÇADAS - Padrão dc calçada. Slidc 26 • PROPOSTA CAI'. IV _ DA PADRONIZAÇÃO DAS
403
CALÇADAS. Slide 27 - J>ROpOST
A CAP. IV - DA PADRONIZAÇÃODAS CALÇADAS. Art. 11. Os
404
padrões de calçadas serão dcfinidosde acordo c"m a seguinte localização:II- Setor Especial Hist6rioo;1lJ_
405
Rua ComendadorAraújo e Av. Cândido de Abreu; V - em frente à(s) testada(s) de Ulp., de UIEP" de bens
406
tombados pelo Estadoe cm área, de seu entorno; VI- no Setor Especial Preferencialde Pedestres confonnc
407
Dccreto Munieipal n" 18712000;VII - em vias que receberam projetos especiais(..•);XlI _ Unidades de
408
Conservação(iardinctcs,jardins, praças, parques) e entorno de equipamentosurbanos municipais. Slide 28409
PROPOSTACAP. IV • DA PADRONIZAÇÃODAS CALÇADAS _ Local: AI. Dr. Carlos dc Carvalho x
410
Rua Des. Motta.Slide 29 - PROPOSTACAP, lV - DA PADRONIZAÇÃODAS CALÇADAS. Art. lI. O.
411
padlilcs de calçadas serão definidos de acordo com a seguinte localização: VIII - nas vias centrais dos
412
Setores Especiais Estruturais e do Setm Especial Nova Curitiba, e nas galerias do Plano Massa conforme
413
estipuladas no Decreto Municipal n" 19012000;IX - Vias Externa. e Outras Vias dos Setores Espedals
414
Estruturaise Nova Cnritiba. Slide 30 -PROPOSTACAPoIV - DA PADRONIZAÇÃODAS CALÇADAS415
Art. I I. Os padrões de calçadas serão definidos de acordo com a seguinte localiZllÇão.XV _ as vias com
416
caixa inferiora 10,00(dez) metros,oficiaisjá regulari7was ou passíveisde regularizaçãofundiária de acordo
417
com legislação específica; Fotos de Vias cstreitas no Municipio de Curitiba: dificuldade em atcnder
418
condições de acessibilidade.Slide31- PROPOSTACAI'. IV - DA pADRO~IZAÇÃO DAS CALÇADAS419
Art. 11. Os padrões de calçadas serilodefinidos de ac"rdo com a seguinte localização:XVI - vias em saibro;
420
XVII- demais vias. pADRAO Anexo 111( PLANTAGENÉRICA). SJidc 32 - PROPOSTACAP. TV_ DA
421
PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PADRÃo Anex" 111_ imagem do padrJo. Slide 33 _
422
PROPOSTACAP.TV-DA PADRONILAÇÃODAS CALÇADAS -1- as galerias do Plano Massa devem
423
possuir dcclividadelongitudinalacompanhandoo pcrfil natural da rua, declividadetransversal de no máximo
424
2 % (dois por cento), scndo proibido utilizar a área da galeria como faixa de acomodação: quaisquer
r
425
adaptações para acesso ás edificações devem ocorrer fora da área da calçada ou da galeria. Foto Av.
426
Rcpública Argentina, 2852. Fonte: GooglcStreetView. Slide 34 - PROPOSTA CAPiTULO V • DAS
427
ESQUINAS (... ). Art. 15. Os rebaixamentosde calçada. para travessia junto às esquina. ou em meio de
428
qnadra devem estar alinhados entre si, il1duindo.seas travessias de canteiros e separadoresdc pista, quando
429
houver. Foto: Rua Vicente Machado x Pça Gal. Os6rio.Slide 35 _ PROPOSTA CAPITULO V • DAS
430
ESQUINAS (... ) - Art. 16. Nas áreas onde há grande fluxo de pedeslre, poderão ser adotadas calçadas
431
rebaixadas que correspondam a toda a extensão da faixa de travessia de pedestre., ou toda a extensiio da III
432
esquina, a critério do lPpUC e atendidos aos padrões da Norma NHR 905012015da ABN r e atuali7~õcs C!J.-"
433
subsequentes. Foto' Av. Visconde de Guarapnava x Rua João Negrão. Slide 36 • TRAVESSIAS DE
~
434
PEDESTRESSEGURAS- Proposta: Rua A1J!re.Poli x Av. Silva Jardim. Slide 37 • PROPOSTACAp.VI _---:/
.'"\ 435
DAS FAIXAS DE GRAMA E VEGETAÇAO-Art.20. As faixas de grama e de vegetação poderão serd---'
436
incorporadas às faixas de acomodação ou de serviço, e deverão po~suir no mínimo 60 cm (se,sen~~
437
centlmetros)de largura. & 1"A, faixas de grama e de vcgetação poderão ser implantadaspróximasá pisla d'tJr.;;)
438
rolamcnto preferencialmente quando não houver "aga~ de estacionamentojunto destas. g 2a Se não for
439
viável a inclusiiode faixa dc grama COma largura descrila no e"pul, deverá ser previsto Oalargamento da
440
faixa de circulação. g 3" As calçadas das vias indicadasnOsincisos XVI e XVii do Art. 11, para as quais é
441
admilido o padrão do Anexo lll, poderiloreceber duas faixas dc grama ou de paisagi.mo. g 4° Nas faixas de
442
grama e de vegetaçilo próximas às testada, dos lotcs, será pennitida a plantação de arbustos e forraçõcs,
443
desde que não interfiram na, e.truturas e usos dos imóveis lindclros, nem impliquem em prejuízo às
444
condições de çirculação da faixa livre. Slide 38 - PROPOSTA CAI'. VII _ DAS OBRAS DE
445
CONCESSIONÁRIAS( ... ) - Art. 23. Cabc à SETRAN. através da Coordenação de Obras de Curitiba _
446
coe, o licenciamentoc a fiscalização de ohras das conccssionáriasde serviços público, e permissionárias
447
nas calçadas. Art. 25. Quand" houver interfcrência na pavimenlaçilo das calçadas e pa<;&eiospor
/JiJconccssionárias
ou pennissi"nárias de serviçospúblic"s, deverá ';Cl"
procedida ?UpoSiÇãO
do pavimento,
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449
atendidas às seguintes condições (Anexo XII): I " as tampas de inspeção ou de ~isita devem estar localizadas
450
preferencialmente fom da faixa livre; VI- quando houver tratamento decorativo nO pavimento da calçada. o
451
mcsmo deverá ser reproduzido sobre a tampa, e ser recomposto no seu entomo, seguindo o padrão original.
452
Slide 39 - PROPOSTA CAPo VlI - DAS OBRAS DE CONCESSIONÁRIAS ( ... ) _ Projeto e ordenação de
453
tampas metálicas, Slide 40 _ PROPOSTACAP. VII _ DAS OBH.AS DE CONCESSIONÁRIAS ( ... ) _ Art.
454
25. [,..]V - as tampas de insP"'ião não podem interromper pisotlitil. Slide 41- CAP. VIII - DAS ÁREAS DE
455
REGULARIZAÇAO FlJ}/DIARL\ - Art. 27. As calçadas das vias que possuem caixa inferior a 10,00 (dez)
456
metros, e que se encontre em processo de regularilllção fundiária, poderão ser incorporadas à pista de
457
rolamento, ne,te caso, separadas por pintum ou elemento fisico separador, livre de interferência" e
458
dcstinadas à circulação exclusiva de pedestres. Revogação de artigo. do Decreto 1442/05.Slide 42 _
459
RI:GULARIZAÇÃO FUJ\DIÁRIA _ Novos padriles de calçadas facililllDl O processo de regularização
460
fundiária e geram mclhorla da qualidade de vida. Meta: regularizar 10.000 unidades + potencial para atender
461
outras 6.000 uno beneficiando cerea de 64.000 moradores. O conselheiro Edison RevllpllIllbeniza a equipe
462
pelo trabalho e levanta duas questões: 1- a calçada considerada çomo se['\/iço público e cita as bocas de lobo
463
que se situam na caixa de circulação viária fa7 este comentário em virtudc quc o sistema adotadoem algumas
464
cidades dos EUA, a água pluvial primciramente entra numa caixa de drenagem permeável e sóapós esta água
465
vai para a, galeria, pluviai,; 2- discolTe sobre a qualidadc dos serviços de calçadas, principalmente nas ohm"
466
públicas, Edivlll Vilar de Anlújo Jr. responde citando a propo,ta do, caminho, de chuva,quc seriam
467
caminhos paralelos aos jardins de chuva, como coletores da água da chu~a e após iria para as galerias de
468
água pllLviais, poderiam ser implantadas em rua< sem pavimento definitivo, esta scria uma sollLção pam
469
mitigar as enchentc principalmcnte quc ocolTem na área ,ui da cidade, por ultimo comenta que a qualidadc
470
das calçadas depende de materiais com qualidade e executada com qlLalidade. O consellieiro Luiz Fernando
471
Gomes Bl'llgll pondera que se o decreto e o plano não conseguirem esgotar toda a questão quc se possa
472
deixar uma brecha para aprofundar esta, que,ti\e, agora levantadas, pois a preoclLpação eOm as mudanças do
473
clima, com o regime de chuvas,outra preocupação seria com os picos de manifestação de calor, na cidade
474
que é intensificado pelas ilhas de calor,con,tituindo-se numa janela aberta pra se diseutirus as linhas de
475
sombra na cidade. Com o zoneamento do subsolo, como se padmni71l a, infraestnlturas. por cxemplo, nOrma
476
que estaheleça que postes aéreos de eletrjeidade SÓpossam estar em uma faee da rua, visando restabelecer a
477
dignidade da arborização das ruas, cita o caso da Rua Iapó, onde com a instalação dos super postes foram
478
cortadas todas as arvorcs dc uma lado da rua. Edivlll Vilnr de Araújo Jr. comenta da necessidade dc
479
realizar divulgação sobre a importância da calçada na vida das pessoas, em ruas com baixo fluxo de
480
pcdcstres exigir fazer uma calçada mínima. Quanto a áreas de sombreamento, a SMMAexecuta arborização
481
publica com atenção facada na raiz da planta se vai afetar a calçada c no cabcamento aéreo se esta afeta a
482
arborização e não vê csta qucstão da circulação do pedestre do sombreamento. Discorre sobre a vitalídade
483
urbana quando vista a!ravé, da, calçadas cita as cidades de l\.ova York e Buenos Aires. Conselheiro Edison
~
484
Reva comenta que não pereebeu na legislação a preocupação com o uso dos cspaços das calçadas por uso
485
c{)mereiais. O secretario Executivo do conselho o arquiteto e urbanista Laércio Leonardo de Araújo
486
encaminha no scntido dc enviar o lexto minuta do decreto para apreciação dos conselheiros eagradccc ao
487
técníco do lPPUC Ediv ••l Vilu de Araújo Jr. a apresentação.llInfomw dos Conselheiros; O
488
Conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santo. levanta a que,tão sobre a lcgalidade da eriação do lustituto Curitiba
489
de Infonnática_1CI, a partir de seus estudos sobre o aSSunl(}.Baseados em lei e decreto municIpais
~4 490
especificflJllente a lei 9.226 de 23 de dezembro de 1997, sancionada pelo prefeito Cássio Taniguchi, afirma
, \ 491
que esta lei é nula perante a lei federal publicada em 15 dc maio de 1998. Comenta que a lei a municípa~
492
distorceu aviltou, feriu e contrari(}u a lei federal, com respeito ao previsto no artigo 15, desta forma o decreto
493
lambém é nulo. Além de citar a lei municipal de criação do ICJ, que é nula, cita a prestação de se['\/iço. ~
494
transteridos semelhante a alienados comcnta que pela lei org<1niçaem seus artigos 117 e 72 confere o poder
495
de competência do prefeito na concessão e alienação de ben, móvds c imóvcis, mas tem que ser aprovado
496
pela Câmara Municipal, e parece que tal não ocorreu, quanto aos bens inse['\/ivei" software que O ICI tomou
497
dc graça, este não se caracterizam como bens imel"\'iveis, nunca o foram, desta forma a lei é nula, A fonna
498
de corrigir seria revogando-a ou adequa.!a a lei federaL A Ici municipal confrontando com a lei federal, esta
499
é assentada conforme o interesse públ ico, já na lei muuicipal é assentado confonne o interesse do serviço, e
500
só retoma ao município em caso de dissolução ou de'qnalificação. A lei m"nicipal só fala em dissolução. Por
501
fim comenta que irá encaminhar à prefeitura. ao presidcntc do Conselho da Cidade de Curitiba.ConcItiba, à
SOl
CMC e ao Mini,tério Público do Paraná oficio solicitando averiguar e,te assunto ao mesmo tempo quer
503/;7;~mbém este assunto para a 40' RO. É dado encaminhamento de aguardar a correspondência do conselheiro
h.t:\ __ 5~JVO
Sergio P~reira Santos. A conselheira ,Janaina de Fátima Cbudzik inf:::i2.~ue o lHGPR tem nova
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diretoria com o senhor Paulo Hapner na presidência e ela ocupa fi ,egunda tesoureira e que no dia 15 de
dezembro ocorrerá uma sessão festiva de posse da nova diretoria, se compromelendo fi enviar convite a lodos
os conselheiros. Tema< para a próxima rellnião,Plano de Segurança, 6' COMCURITIBA. O conselheiro Luiz
Fernando Gomes B•.••ga sugere pautar no momento da discussão da organização da 6' COMCURITJI:lA
reServar um e'paço para discutir o tema municipaL 12 - Enccrrament(l; O Sccretári" Executivo Laerdo
Leonardo de Araújo encerra seus trabalho e passa aoconselhciro Luiz I<'ernando (;omes Braga enquanto
coordenador da reunião em nome do presidente agradece fi presença do,; conselheiro, e em constatando que
foram esgDtaciostodos 05 Msuntos da pauta declara encerrada a sessão às ] 8horas e 02 minutos. Curitiba, 10
de dezembro de 2015.
Conselheiros Tillllares

Ana Célia P. Curuca Lourenção

. Nogueira

Jean Michel Galcano

''''<21,..(

Rivail Vanin Andrade

Janalna JkiJruJ

!'

Chudzik

Sergio Renato Bueno Balaguer (Scrginho Do Posto)

Daniel Carlos Zanctti

Sergio Dos Santos

Luiz Alberto lubcl (suplente)

Sheila Branco
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