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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009

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

IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, 669, no bairro do Cabral, na cidade de Curitiba,

realizou-se a PRIMERA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho da Cidade de

Curitiba – CONCITIBA, sob a presidência do Senhor Ricardo Antonio de Almeida

Bindo. Estiveram presentes os conselheiros, conforme lista de presença anexa e parte

integrante desta ata. O Presidente Suplente do CONCITIBA, Sr. Ricardo Antonio de

Almeida Bindo, saudou a todos e deu início aos trabalhos falando do motivo da reunião

extraordinária que ocorre para apresentação do Projeto para a cidade de Curitiba como

sendo sede da Copa do Mundo 2014. Apresenta a Sra. Susana Lins, representante do

IPPUC na Comissão Preparatória da Copa do Mundo, e a seguir passa a palavra a ela.

A Sra. Susana faz uma explanação sobre Projeto para Copa do Mundo 2014, conforme

documento anexo. O Assessor Especial de Relações Institucionais, Sr. Luis de

Carvalho, fala da importância da realização da Copa do Mundo na cidade de Curitiba,

para uma evolução da cidade. Comenta que a maioria das obras e projetos

apresentados já fazia parte do Plano de Governo do Prefeito Beto Richa. Fala que a

cidade de Curitiba receberá, nos próximos anos, grandes investimentos da iniciativa

privada, no setor de hotelaria, gastronomia, infra-estrutura, logística. Esses benefícios

chegarão à população que mais precisa, principalmente na área de transporte público e

mobilidade, também na área de saúde. Fala da importância da participação dos

conselheiros na discussão deste Projeto. Porque esse é um projeto do povo e não

pertence a nenhum partido político, e um projeto que trará grandes vantagens e

benefícios para todos. A Sra. Susana Lins apresenta o Caderno com os projetos da

cidade de Curitiba, que foi apresentado para FIFA. A Sra. Cristina/UFPR pergunta

como ficará a parte residencial próxima ao estádio Joaquim Américo, durante os jogos

da Copa. A Sra. Susana informa que todos os moradores da região serão cadastrados

e terão o acesso controlado nos dias dos jogos. O Sr. Ubiraitá Dresch/SINDUSCON

questiona quanto à mobilidade em relação ao aeroporto, rodoferroviária e estádio. O

Sr. Bindo responde que serão construídas duas trincheiras, uma na Rua Francisco H.

dos Santos e outra na Rua Chile. O Sr. Meirinho/AMBIENS pergunta se o Caderno de
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Encargos da FIFA está disponível na internet e se poderia ser disponibilizado em meio

digital. A Sra. Susana Lins responde que está disponível na internet. O Sr.

Meirinho/AMBIENS pergunta se há um orçamento fechado quanto aos gastos referente

a Copa. A Sra. Susana Lins responde que não e que virão investimentos da iniciativa

privada. Serão desenvolvidos outros projetos e programas que vão aumentar o valor

inicial. O Sr. Meirinho/AMBIENS pergunta se a FIFA exige algum tipo de garantia do

município e que o responsável perante a FIFA seria o gestor municipal. A Sra. Susana

Lins responde que a FIFA exige que o evento ocorra bem e que o responsável é o

gestor municipal. Diz ainda, que há um contrato entre a FIFA com a cidade e outro

contrato com o Clube Atlético Paranaense. O Sr. Ardisson Akel/FACIAP, questiona

quanto ao aeroporto Afonso Pena, referente à construção de uma terceira pista. A Sra.

Susana Lins responde que a pista atual será ampliada. A INFRAERO garante a

execução. Diz também que há reuniões programadas com a INFRAERO. O Sr.

Ardisson disponibiliza estudos realizados por sua instituição. O Sr.Timóteo/União Vila

Torres, pergunta se há recursos e/ou projetos para Vila Torres. A Sra. Susana Lins diz

que o projeto da Copa do Mundo não irá paralisar os outros investimentos do

município, inclusive aqueles destinados à habitação. A rotina da cidade continua. O Sr.

Antunes/AUTRACO questiona quanto aos investimentos para estruturar o setor de

gastronomia especialmente Santa Felicidade. A Sra. Susana Lins responde que a

gastronomia, hotelaria e todos os serviços ligados ao turismo terão recursos de

qualificação e treinamento vindos do Ministério do Turismo. Diz também, que para

Copa do Mundo haverá um plano especial para que as pessoas possam se locomover

para esses pólos. O Sr. Mauro Rocha/PGM, cumprimenta a equipe que trabalhou neste

projeto e questiona quanto à parte Legislativa e qual o tratamento na interferência

municipal entre os particulares. A Sra. Susana Lins responde que em relação à

Legislação, está sendo criada uma “Lei Geral da Copa” por parte do Governo Federal.

Porém, as tratativas e responsabilidades ainda não estão definidas. O governo federal

está construindo uma matriz de responsabilidades e será um grande fiscalizador em

todo processo da Copa no Brasil inteiro. E aqui, internamente, também será feita uma

tratativa que não está fechada. O Sr.Timóteo/União Vila Torres, pergunta em que estão

baseadas as isenções. A Sra. Susana Lins responde que, por exemplo, uma empresa

contratada para fazer obras da Copa terá isenções e com isso os gastos efetivos serão

menores. Sr Ricardo Bindo fala que é uma forma de redução de custo vinculado à obra.
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A Sra. Carolina/Terra de Direitos pergunta quais a medidas para evitar o impacto na

população pobre que está localizada nos caminhos onde os turistas passarão, onde

haverá investimento público e valorização imobiliária. A Sra. Susana Lins responde que

não foi discutido nada no sentido de “esconder” qualquer coisa, a nossa realidade é

única. Não há como “esconder” dificuldades, trabalhamos com recurso público e há

uma limitação orçamentária anual, a Prefeitura sabe o que fazer, sabe o que precisa,

porém não pode gastar tudo ao mesmo tempo. Diz ainda, que o ganho para esta

população será da geração de emprego e renda. O Sr. Luiz de Mauro/FEMOPAR, diz

que não é a Copa do Mundo que irá salvar um país, e que temos investimentos do

governo federal. O Sr. Bindo diz que, com este evento, se pretende aliar investimentos

para melhores condições da cidade.  A Sra. Carolina/Terra de Direitos propõe um

estudo do impacto na população afetada, quanto à valorização. A Sra. Susana Lins fala

que no Licenciamento estes impactos serão analisados. Artur Coelho/AMBIENS,

parabeniza a apresentação e fala que é um investimento muito grande para um evento,

parcerias com a iniciativa privada. Pergunta se existe uma equipe jurídica da Prefeitura

de Curitiba, analisando a Legislação, especialmente em relação às parcerias público

privadas. A Sra. Susana Lins responde que isso está ao encargo do gestor, ainda não

há nada avançado. O Sr. Artur sugere que se iniciem já estes estudos. O Sr.

Alfredo/SMMA pergunta qual o cronograma de obras. A Sra. Susana Lins responde que

tudo deve estar concluído até o final de 2012 e que a cidade de Curitiba vai pleitear a

realização da Copa das Confederações em 2013. O Sr. Ricardo Bindo diz que a cidade

deve aproveitar o evento para consolidar sua infra-estrutura. O tempo é muito curto, e

que o IPPUC e Prefeitura estão à disposição para receber contribuições em relação

aos projetos e programas. O Sr. Meirinho/AMBIENS comenta sobre a atualização dos

nomes dos conselheiros no site do CONCITIBA. A Sra Emanoele diz que será

providenciado. O Sr. Luiz de Mauro/FEMOPAR fala sobre a questão das faltas dos

conselheiros e propõe a exoneração dos conselheiros faltosos. O Sr. Mauro

Rocha/PGM fala sobre o não comparecimento e a questão da vacância quando se tem

três faltas consecutivas ou cinco alternadas. A Secretaria Executiva apresenta quadro

de presenças dos conselheiros, no qual se verifica problemas de ausência com os

conselheiros Edson Feltrin/FEMOTIBA, João Barbosa Ramos/ACAMPA e da Câmara

Municipal de Curitiba. Após debates conclui-se por declarar vagas as cadeiras do Sr.

Edson Feltrin, João Barbosa Ramos e da CMC provisoriamente até a próxima reunião,

mailto:concitiba@ippuc.org.br


RUA BOM JESUS, 669 / CURITIBA – PR . CEP 80.010-030 concitiba@ippuc.org.br

ficando o Sr. Timóteo como titular no segmento dos movimentos sociais. O Sr. Ricardo

Bindo propõe que essa questão seja incluída na pauta da próxima reunião do

CONCITIBA, o que é aprovado. O Sr. Ricardo Bindo agradece a participação e encerra

a reunião extraordinária do CONCITIBA às 11h35.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
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