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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas, no Auditório do

IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, 669, bairro Cabral, nesta Capital, realizou-se a DÉCIMA

REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, sob a presidência

do Sr. Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida. Estiveram presentes os conselheiros, conforme

lista de presença anexa e parte integrante desta ata. O Presidente deu início à reunião

apresentando a Ata da 9ª Reunião Ordinária, sendo que todos os conselheiros presentes a

aprovam. Logo após o Presidente Cléver realiza a posse de dois novos membros do

CONCITIBA: a Sra. Ana Célia Pires Curuca Lourenção, representando a União Geral dos

Moradores e Amigos dos Bairros, Vilas e Jardins de Curitiba e Região Metropolitana e o Sr.

José Elton Duque Ribeiro representando a Central de Movimentos Sociais. A Sra. Ana Célia

Pires Curuca Lourenção é empossada, porém o Sr. José Elton Duque Ribeiro não estava

presente. A Sra. Ana Célia Pires Curuca Lourenção ocupa a vaga de suplente do conselheiro

Timóteo Borges de Campos e o Sr. José Elton Duque Ribeiro ocupa a vaga de suplente do

conselheiro Luiz de Mauro. Dando prosseguimento, o Presidente Cléver apresentou o histórico

das atividades realizadas e todo cronograma de preparação da 4ª Conferência da Cidade de

Curitiba – 4ª COMCURITIBA, informando os resultados da mesma. O Conselheiro Hélio Bampi

parabeniza a excelente organização da 4ª COMCURITIBA. A Conselheira Cristina Lima

também congratula a todos pela organização da 4ª COMCURITIBA. O Sr. Laércio Leonardo de

Araújo comenta sobre a periodicidade da Conferência, a cada 3 (três) anos e que a próxima

eleição do CONCITIBA será realizada dentro da 5ª COMCURITIBA e solicita uma reflexão e

discussão sobre este tema e de como isto se refletirá no CONCITIBA, principalmente no

mandato dos conselheiros que atualmente é de 2 (dois) anos. Continuando o Presidente Cléver

faz um balanço das reuniões realizadas do CONCITIBA, sendo 11 (onze) Reuniões da

Plenária, 10 (dez) da Câmara Temática Habitação Moradia e Saneamento, 13 (treze) da

Câmara Temática de Infraestrutura e Mobilidade e 06 (seis) da Câmara Temática de Grandes

Projetos e Legislação Urbanística. O Presidente Cléver explicita que o motivo das poucas

reuniões da Câmara Temática de Grandes Projetos foi a falta da participação efetiva dos

conselheiros que faziam parte desta Câmara Temática. Informa também que foram realizadas

pelo CONCITIBA 40 (quarenta) reuniões no ano de 2009. Comunica, ainda, a realização de 2

(duas) reuniões com as Concessionárias e 1 (um) Workshop. O Presidente Cléver faz uma

avaliação positiva em relação aos temas abordados e avaliados por este Conselho em quase

dois anos de existência e esclarece, ainda, que é necessário pensar nas discussões que serão
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levantas no ano de 2010. O Presidente Cléver comunica a emissão de 11 (onze) Resoluções

neste período e em seguida passa a palavra à Sra. Rosane Valduga para os informes da

Secretaria Executiva. A Sra. Rosane comunica que foi encaminhada à Câmara Municipal de

Curitiba a proposta de alteração da composição do CONCITIBA, esclarecendo que esta

proposta foi aprovada e enviada para sanção do Prefeito. Esta proposta inclui mais um

representante do Poder Público e um representante do Movimento dos Trabalhadores. O

conselheiro Mauro Rocha esclarece que esta alteração na composição, foi solicitada pelo

próprio Conselho. A Sra. Rosane submete à apreciação do Conselho proposta de mais duas

Resoluções. A Resolução 12/09, com a inclusão de nomes de servidores que participaram da

Comissão de Apoio da 4ª COMCURITIBA, explicando que isto se faz necessário para que

conste na ficha funcional do servidor. A Resolução é aprovada por unanimidade. A seguir a

Sra. Rosane informa que a Resolução 13/09 refere-se à alteração da composição da Secretaria

Executiva do CONCITIBA, em virtude dela estar se afastando do cargo da Coordenação da

Secretaria motivado por sua aposentadoria, assumindo esta função o Sr. Laércio Leonardo de

Araújo. A Resolução é aprovada por unanimidade. Em seguida a Sra. Rosane informa a

proposta de pauta para a primeira Reunião do CONCITIBA no ano de 2010, que seria a

discussão dos critérios para eleição dos próximos conselheiros. Esclarece, ainda, que para o

terceiro mandato dos conselheiros os conselheiros serão eleitos na própria 5ª COMCURITIBA,

mas neste 2º mandato ainda deve se realizar a eleição, conforme determina a atua legislação

do CONCITIBA, e a renovação de 1/3 (um terço) dos conselheiros, conforme o Regimento

Interno do CONCITIBA. O conselheiro Hélio Bampi questiona sobre a necessidade de

alteração estatutária. O conselheiro Mauro Rocha esclarece que deverá haver a modificação

da Legislação em vários sentidos e sugere a formação de uma comissão para discutir essas

alterações. O conselheiro Hélio Bampi comenta que a eleição para os novos membros do

CONCITIBA deve ser a mais democrática possível. O conselheiro Mauro Rocha esclarece

quanto às questões da posse e investidura no primeiro mandato dos conselheiros do

CONCITIBA. O conselheiro Hélio Bampi propõe que seja registrado que há uma controvérsia

sobre a questão da duração do mandato dos conselheiros do CONCITBA. Diz ainda, que há

grandes temas a serem tratados, como a Copa do Mundo 2014 e o Metrô. A Sra. Rosane

Valduga faz a leitura do “Termo de Posse” onde está assinalado que o mandato irá até o dia 20

de fevereiro. O Conselheiro Biratã propõe que a Plenária aprove o mandato até o mês de maio

de 2010, aduzindo que a plenária é soberana. A Conselheira Ana Célia diz que a eleição deve

ser realizada até o mês de fevereiro de 2010 e questiona sobre a falta de tempo para a

publicidade da próxima eleição. O conselheiro Hélio Bampi diz que o que dá exercício do
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mandato é a posse. A Sra. Rosane Valduga esclarece que no Regimento do CONCITIBA não

está estabelecida a data da eleição, diz ainda que a Lei nº 12.579/2007 estabeleceu que o

mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos com direito a uma recondução por igual período

desde que renovado neste prazo 1/3 (um terço) de cada segmento. O Sr. Laércio Leonardo de

Araujo sugere montar uma comissão para que apresente uma proposta sobre o processo da

eleição dos novos conselheiros já para a próxima reunião do CONCITIBA. O Presidente Cléver

esclarece que não acha interessante prorrogar mandato, pois fica uma interpretação de que as

pessoas querem se perpetuar no poder. Esclarece, ainda, que há uma confusão em relação ao

“Termo de Posse” e que isso precisa ser interpretado. O Presidente Cléver sugere que seja

colocada em votação a questão do prazo do mandato dos conselheiros. Pergunta quem

concorda que o prazo legítimo seria até 18 de maio de 2010, onde completaria dois anos a

partir do termo de posse. Com 10 (dez) votos a favor, 1 (um) voto contra, do conselheiro Mauro

Rocha, representante da PGM e 1 (uma) abstenção; o Presidente Cléver declara aprovada a

proposição desde que não haja nenhum confronto à lei, que o mandato é até 18 de maio de

2010. Concomitantemente, o Presidente sugere o envio de consulta à PGM, para que esta se

manifeste sobre a data do final do mandato dos conselheiros e que esta seja a posição que o

CONCITIBA acatará, proposta esta aprovada por todos. O Presidente Cléver sugere que seja

formado um grupo de trabalho com vistas à discussão e elaboração de um cronograma sobre o

Processo Eleitoral do CONCITIBA. Todos concordam com a sugestão. Por indicação dos

próprios conselheiros, o grupo fica composto pelos seguintes membros: Bruno César Meirinho,

Biratã Higino e Luiz Antunes Rodrigues. Em seguida o Presidente Cléver faz um

agradecimento público à Sra. Rosane Valduga, que está saindo do CONCITIBA e do IPPUC e

agradece seu trabalho junto a Secretaria Executiva do CONCITIBA na coordenação da 4ª

COMCURITIBA. O conselheiro Hélio Bampi questiona sobre a Resolução nº 11/09, no que se

refere a transposição do cabeamento aéreo para subterrâneo. Referindo-se aos projetos de

melhorias tanto da Rua Riachuelo como da Av. Toaldo Túlio, onde as operadoras e

concessionárias já estão em sintonia no sentido de realizar essa transposição, o conselheiro

Hélio Bampi comunica que a COPEL informou que não fará a transposição do cabeamento

aéreo para subterrâneo na Av. Toaldo Túlio e também da Rua Riachuelo. Propõe que haja uma

ação efetiva do Conselho sobre a COPEL, solicitando uma audiência com o presidente dessa

Companhia para que ela venha a aderir ao procedimento de transposição do cabeamento

aéreo. A Sra. Rosane Valduga informa que, em função dos trabalhos da 4ª COMCURITIBA,

não foi realizada a publicidade das Resoluções e solicita ao Sr. Laércio Leonardo de Araújo,

que irá substituí-la na Coordenação da Secretaria Executiva, o encaminhamento dessa
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Resolução às Concessionárias, ao Conselho Estadual da Cidade e à URBS, eis que poderão

alegar desconhecimento da Resolução, e após, poderá marcar uma reunião com todos. O

Presidente Cléver esclarece que pode verificar-se quais as melhores datas para isso, até em

função do calendário das obras. Diz ainda, que o Conselho fez uma recomendação para que o

cabeamento passe a ser subterrâneo, mas que existe uma legislação consistente, com relação

à utilização dos espaços públicos e que a COPEL não respeita. Salienta, ainda, que haverá

dificuldades quanto à adesão da COPEL, em razão do alto investimento. O conselheiro Hélio

Bampi diz que deve dar publicidade desse assunto à população em geral, pois Curitiba é uma

cidade inovadora. O Presidente Cléver diz que será verificada a possibilidade de publicidade da

Resolução, para eventualmente fazer reuniões com várias entidades a fim de sensibilizar a

todos da importância do tema. O conselheiro Timóteo diz que se sente privilegiado em

participar deste Conselho. A conselheira Cristina Lima pergunta se entrará na pauta da próxima

reunião o trabalho da Câmara Temática de Habitação sobre o Centro. A Sra. Rosane diz que

sim, e que os trabalhos das Câmaras Temáticas serão retomados. O conselheiro Bruno

Meirinho sugere que, em relação a criação do grupo de trabalho para elaboração do

cronograma do processo eleitoral do CONCITIBA, que a Secretaria Executiva agendasse e

coordenasse as reuniões. O Presidente Cléver informa que essas reuniões ocorrerão após

uma manifestação oficial da Procuradoria Geral do Município - PGM. O conselheiro Biratã

Higino enfatiza que há uma necessidade de sensibilização da COPEL em relação à

transposição do cabeamento aéreo para subterrâneo. O Presidente Cléver esclarece que irá

buscar a sensibilização da COPEL em relação a este tema. A Sra. Rosane Valduga registra

que o Vereador Omar Sabbag justificou sua ausência em função de participar de outro evento

na Regional do Pinheirinho e que a conselheira Ana Carmem também justificou sua ausência

via e-mail, por presidir a Comissão de Ética do CREA-PR. O Presidente Cléver convida todos

os conselheiros a participarem do jantar do IPPUC, que acontecerá dia 18 de dezembro de

2009, no Restaurante Confraria do Chef, Salão Cassino. O Presidente Cléver agradece a

presença de todos e encerra a reunião às 10h30.

Curitiba, 17 de dezembro de 2009.

Cléver Ubiratan T. de Almeida - Titular
IPPUC

Olga Mara Prestes - Suplente
URBS
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Marco Aurélio Becker – Titular
COHAB-CT

Biratã Higino Almeida Giacomoni - Suplente
SIITEP

Mauro Sérgio T. Rocha - Titular
PGM

Maria da Paz Sena Basso – Titular
CONAM

Ardisson Naim Akel – Titular
FACIAP

Ana Célia Pires Lourenção – Suplente
União Geral dos Moradores e Amigos dos
Bairros, Vilas e Jardins de Curitiba e Região
Metropolitana

Hélio Bampi – Titular
FIEP

Luiz de Mauro – Titular
FAMOPAR

Cristina de Araújo Lima – Titular
UFPR

Luiz Antunes Rodrigues – Suplente
AUTRACO

Bruno César D.  Meirinho – Titular
AMBIENS

Timóteo Borges de Campos – Suplente
Clube de Mães União Vila Torres
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