
ATADA27"REUNIÃOORDINÁRIADOCONSELHODACIDADEDECURITIBA- CONCITIBA

1 Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, as quatorze horas e trinta

2 minutos, no auditório do Instituto de Pesquisa e PlanejamentoUrbano de Curitiba - IPPUC,

3 situado na Rua Bom Jesus, nO669, bairro Cabral, nesta Capital, realizou-se a VIGÉSIMA

4 SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA sob a

5 coordenação do Sr. Sérgio Póvoa Pires, Presidente do CONCITIBA. Estiveram presentes,

6 conforme lista de presença anexa e parte integrante desta Ata, os Conselheiros do

7 CONCITIBA- Ormy LeocádioHutner Júnior/SINDARQ-PR,Hilma de Lourdes Santos/MNLM,

8 Jean Michel Galiano/ACP, Elair M. S. Grassani/CEDEA, Jonny Stica/CMC, Rosangela

9 Battistella/URBS, Ivo Sérgio Pereira Santos/ONG Brinque e Limpe, Luiz Carlos Borges da

10 Silva/SECOVI-PR, Leonardo A. Brusamolin Junior/SMU, William WeinertlSMU, Maurício

11 Rodrigues de Souza/MNLM,Ana Célia Lourenção/SMTE,Ricardo Mac Donald Ghisi/SGM,

12 Paulo Rolando de LimalUTFPR, Ivo Roberto da Silva/Assoc. Moradias Ebenezer, Jorge

13 Bernardi/CMC,WandaA. da S. Morais/UAMCMSanta Felicidade,Edson Reva/SMAM,Walter

14 Gustavo LinzmayerIlAB-PR, Eduardo Recker Neto/CUT-PR, Daniel Carlos Zanetti/Assoc.

15 Morad. CentenárioCajurú, Rivail Vanin Andrade/UP, Marco Aurélio Becker/COHAB,Raphael

16 Rolim de Moura/SMMA,José Rodrigues Limeres/SETRAN,João Carlos Diório/SGM,Everton

17 José Branco Nogueira/SINDIURBANO-PR,Luis de Mauro/CONAM, Chris de A. G. da

18 Costa/PGM,João CarlosSantana/Assoc.Com. UnidosVila Mariae Região, Janaínade Fátima

19 ChudzíklIHG-PR, Luiz Fernando Gomes Braga/IPPUC, Miguel Gaissler/IPPUC, Edenir

20 Zandoná Júnior/FECOMERCIO.Convidados e Observadores: Walter Xavier/ACP, José da

21 Silva/CEDEAlColombo,Amanda Dutra Ceranto/SMMA,Mariana BaggioAnnibelli/SMMA,José

22 FranciscoSilva/CEDEA,CarlosEduardoBeltrão/SMMA,MarliseT. E. Jorge/SMMA,Emmanoel

23 Gozda/ACP, Luci Otozia Ribeiro Valente/AMIMRI, Ivo Orlando Petris/ACP, Luana X. P.

24 CoelholTerra de Direitos, Laura Jesus de Moura e Costa/CEDEA. Representantes da

25 Secretaria Executiva: Laércio Leonardo de Araújo, Emanoele Leal, Sheíla Branco, Marcela

26 Renata dos Santos Zanella e Lea Veiga Guimarães. O presidente do CONCITIBA Sérgio

27 Póvoa Pires iniciou os trabalhos cumprimentandoa todos e ressaltandosobre a nova fase do

28 CONCITIBAreferindo-sesobre a duplicaçãodo número de membrosque passou de 16 para

29 32 e que foi algo muito importante para o conselho e um grande avanço para todos; fez

30 também uma reflexão sobre o atual momento da gestão do Prefeito Gustavo Fruet referente

31 aos investimentosque a cidade terá na área de mobilidade e sobre os investimentosque a

32 cidadede Curitibajá está recebendonas áreasde saúdee educaçãofez tambémumamenção

33 sobre a revisãodo Plano Diretorda Cidadeque aconteceráno ano de 2014 onde se abrirá um
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34 grande diálogo com a sociedade. Em seguida, passou a palavra ao Coordenador da Secretaria

35 Executiva do Conselho, Laércio Leonardo de Araújo, que iniciou os trabalhos pedindo a todos

36 os conselheiros presentes se apresentassem, em seguida retomou a palavra esclarecendo

37 sobre o "kit conselheiro" que os conselheiros receberam no início da reunião, constando de um

38 DVD, contendo três capítulos: o primeiro com uma publicação "Plano Diretor 2004 - O

39 planejamento urbano de Curitiba e a Lei de 2004", o segundo contendo material de

40 regulamentação do CONCITIBA composto das Leis, Regimento Interno e Decretos e o terceiro

41 capítulo apresentando os resultados da 5° Conferência Municipal da Cidade de Curitiba - 5°

42 COMCURITIBA referentes as emendas ao texto básico, as prioridades Nacional, Estadual e

43 Municipal, as propostas do tema municipal "A Cidade que Queremos", o Regimento Interno, o

44 Regulamento e fotos do evento. A seguir, também apresentou e submeteu aos conselheiros a

45 aprovação da Pauta da 27° RO contendo os seguintes assuntos: Aprovação das Atas da 25° e

46 26° Reuniões Ordinárias, Informes da Secretaria Executiva, Apresentações sobre uma Visão

47 Geral do que é o CONCITIBA, Lei e Regimento Interno do CONCITIBA, Confraternização,

48 Apresentação do Plano Municipal de Saneamento e Informes dos Conselheiros após

49 apresentada a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou aos informes:

50 Ausências Justificadas Dos Titulares: Rodrigo Baltar Auffinger - CRP - Conselho Regional

51 de Psicologia e Fabio Pini - SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná.

52 Convocações: Ana Lucia Leite - ACISF - Associação do Comércio e Indústria de Santa

53 Felicidade, José Augusto Túlio Filho - PRÓDESIGN-PR - Associação para o Design do Paraná

54 e Ausências Justificadas - Suplentes: Luiz Alberto lubel - SINELTEPAR e João Carlos

55 Santana - Associação Comunitária Unidos da Vila Maria e Região. O Coordenador apresentou

56 aos conselheiros as Atas da 25° e 26° Reuniões Ordinárias justificando a todos que não seria

57 colocado em discussão essas atas, porque estamos aguardando retorno com sugestões dos

58 conselheiros do mandato anterior, e as mesmas seriam colocadas novamente em pauta na

59 próxima reunião que acontecerá no mês de dezembro. Na seqüência o coordenador passou a

60 palavra a Coordenadora Técnica Arquiteta Emanoele Leal que fez uma apresentação tendo

61 como enfoque uma visão geral da inserção do CONCITIBA na gestão democrática da cidade

62 de Curitiba. Sua apresentação abordou os seguintes tópicos: processo de urbanização dos

63 países e das cidades no mundo, Indice de Desenvolvimento Humano - IDH e a taxa de

64 urbanização das cidades, Marcos Históricos da Política Urbana Nacional e Municipal, Principais

65 Marcos Legais, Conselhos de Política Urbana - Panorama Nacional, Instrumentos de Gestão

66 Democrática de Política Urbana, definição do que é o CONCITIBA, Temática do Conselho -

67 está delimitada na lei, transcorreu a apresentação abordando a Finalidade, Competência,

68 Estrutura e Composíção do CONCITIBA assim finalizando sua explanação. Em seguida passou
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69 a palavra a Coordenadora Administrativa a Advogada Sheila Branco que iniciou sua

70 apresentaçãofazendo umaabordagemdo: 1- EmbasamentoLegaldo CONCITIBA,focando na

71 lei de criação Lei 12.579de 18/dezembro/2007,2- a recente alteraçãoatravés da Lei 14.314de

72 19/setembro/2013, a qual duplicou o número de conselheiros, passando de 16 para 32

73 membros titulares, estabelecendo que as eleições para a investidura de novos membros no

74 conselho coincidirá com a periodicidade e dentro da Conferência Municipal da Cidade de

75 Curitiba - COMCURITIBA, 3- o decreto 1.368 de 14/setembro/2013, nomeando os

76 membrostitulares e suplentesdo CONCITIBApara o mandato2013-2016,4- discorreu sobre o

77 Regimento Interno, ressaltandoque a vaga no conselho é da entidade e não da pessoa, ou

78 seja, as instituições, entidades ou órgãos podem substituir seus representantes por outra

79 pessoa, durante o mandato, devendo sempre avisar através de um ofício a Secretaria

80 Executivado CONCITIBA.Com relação a ausência dos conselheiros será declarada aberta a

81 vaga com a ausência do titular, sem justificativa ou comparecimentodo suplente, a 3 (três)

82 reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas. Quanto ao funcionamento das reuniões foi

83 informadoaos conselheirosque os mesmossempreserão informadosdas ReuniõesOrdinárias

84 - RO por meio de convocaçãofeita por e-mail com 15 (quinze)dias corridosde antecedênciae

85 as Reuniões Extraordinárias 10 (dez) dias corridos da data agendada, foi feito também uma

86 explanação geral sobre Cãmaras Temáticas, Quórum, Deliberações e funcionamento da

87 Secretaria Executivado conselho conforme consta no Regimento Interno. Em seguida passou

88 a palavraao CoordenadorExecutivoArquiteto Laércio LeonardoAraújo que abre a plenária um

89 espaço para perguntas e esclarecimento de possíveis dúvidas quanto às regras de

90 funcionamento do conselho, o conselheiro Jorge Bernardi/CMC fez a primeira pergunta:

91 Qualquer segmento pode ter representantes nas Câmaras Temáticas? E o número de

92 participantes nas Câmaras temáticas não está pré-fixado no Regimento Interno? A

93 CoordenadoraSheila Branco responde:que pode ser instituido Câmaras Temáticas de vários

94 assuntos pode-se abrir Câmaras de qualquer tema que os conselheiros considerem

95 necessário. E quanto à participação tanto os conselheiros titulares como os suplentes podem

96 participar das Câmaras tendo atuação igualitária- como conselheiros não mais como titular e

97 suplente. Não existe limite do número de participantes das Câmaras Temáticas, mas com a

98 garantia da participação de pelo menos um representante de cada segmento. O convidado

99 Emmanuel GasdalACP perguntou: Onde está disponível o material com o resultado das

100 Câmaras Temáticas? A Coordenadora Sheila Branco responde: que esses resultados

101 encontram-sedisponibilizadosna internet - página do CONCITIBAe também consta do DVD

102 entregue aos conselheiros. O conselheiroWalter Gustavo Linzmayer/IABperguntou: quantas

103 ReuniõesExtraordináriasjà ocorreramno históricodo conselho?Qual a principal diferença nas
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104 deliberações do conselho em relação aos procedimentostem começo, meio e fim definido?

105 Esse material será remetidoa uma ReuniãoOrdinária ou Extraordináriapara chancelar e ser

106 feito os encaminhamentos necessário? A Coordenadora Sheila Branco responde: que as

107 Câmaras Temáticas têm começo, meio e fim onde as pessoas fazem a discussão do tema

108 abordado e elaboram um relatório que é apresentado nas Reuniões Ordinárias ou

109 Extraordinárias, levando em consideração os estudos desenvolvidos pelos conselheiros no

110 âmbito das Câmaras Temáticas que debatem e deliberam sobre o relatório. Também foi

111 informado que o conselhojá realizou 07 (sete) Reuniões Extraordináriasno seu histórico. A

112 conselheiraWanda Moraes/UniãoAssoc. Moradores Clube Mães Santa Felicidade pergunta

113 qual o total do númerode vagas dos conselheiroseleitos na 5° COMCURITIBApara atuarem

114 no CONCITIBA?A CoordenadoraSheila Branco informou que foram eleitos 64 (sessenta e

115 quatro) conselheirossendo 32 (trinta e dois) titulares e 32 (trinta e dois suplentes).Em seguida

116 a conselheiraRosangelaBattistella/URBSfaz uma sugestão que a convocaçãodas reuniões

117 deveria ser feita para titulares e suplentes e a segunda sugestão é que não volte mais

118 acontecer o ocorrido no ano passado que os representantes da URBS no conselho não

119 receberamconvocaçãodas últimas reuniões,já esse ano, devido á mudança da gestão e por

120 esse motivo a entidade ficou sem representatividadenas últimas reuniões, neste caso foi

121 explicado a Conselheira que a decisão de alterar a composiçãoda representaçãodo Poder

122 Público do CONCITIBAfoi uma decisão de governo, e assim alguns deles foram substituídos

123 seguindo a orientação em que o titular e suplente fossem da mesma secretaria, órgão ou

124 entidade.As reuniõesdas CâmarasTemáticasvão possibilitara participaçãoefetiva tanto do

125 conselheirotitular como do suplentejá que no ano de 2014 será discutido a revisão do Plano

126 Diretor sendo assim seria aconselhável que todos partícipemdesses grupos de trabalho. O

127 Conselheiro Daniel Carlos Zanetti/Associação Moradías Centenário Cajurú é suplente da

128 conselheira Regina Márcia Lima/AssociaçãoMoradias Vila Jerusalém e pergunta se poderá

129 substituí-Ia passando para titular já que a Regina não poderá comparecer as reuniões do

130 CONCITIBApor motivos profissionais.A CoordenadoraSheila Branco respondeque se forem

131 da mesma entidade é só encaminhar um ofício a Secretaria Executiva do CONCITIBA

132 solicitandoessa troca. O conselheiroLuis Carlos Borges da Silva/SECOVIpede pra que seja

133 explicadomelhor o seguintetrecho do RegimentoInterno"Serádeclaradaaberta a vaga com a

134 ausência do titular, sem justificativa ou comparecimento do suplente, a três reuniões

135 consecutivasou cinco alternadas"e pergunta se o titular comunicar a ausência e o suplente

136 que é de outra entidade não comparecer abre a vaga de quem do suplente ou do titular? A

137 Coordenadora Sheila Branco explica que a redação citada acima é do Regimento Interno

138 aprovado pela lei anterior e ainda não foi feito adequação a lei nova. Segue respondendoa
Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba - PR - CEP - 80.010.035 - conciliba@ippuc.org.br

4

mailto:conciliba@ippuc.org.br


139 pergunta que: se o titular não comparecer a reunião e não justificar e nem avisar e o suplente

140 também não comparecer ai vai abrir a vaga do titular, porém se o suplente tiver sido convocado

141 e não comparecer ai a falta vai para ele. A Coordenadora Emanoele Leal explica que é

142 importante sempre informar as ausências a Secretaria Executiva do CONCITIBA para que a

143 mesma tome as medidas necessárias. A Conselheira Hilma de Lourdes Santos representante

144 do Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM, sugere que os suplentes também sejam

145 comunicados das reuniões e faz outra observação que seu registro no CONCITIBA está como

146 conselheira representante da União por Moradia Popular - UMP, mas está errado porque a

147 entidade que a mesma representa é o MNLM, então solicita que seja arrumado sua entidade

148 de representação. O conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos/ONG Brinque e Limpe tem dúvida

149 sobre o texto "Será declarada aberta a vaga com a ausência do titular, sem justificativa ou

150 comparecimento do suplente, a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas" sua pergunta é

151 a ausência do conselheiro em cinco reuniões alternadas é durante o ano ou o mandato? A

152 Coordenadora Sheila Branco responde que é durante o mandato e a Coordenadora Emanoele

153 Leal explica que o texto no Regimento Interno fala "cinco reuniões alternadas" quando a uma

154 situação como essa de necessidade de declarar vacante a posição do conselho (que é uma

155 situação bem rara) existe uma votação e a um controle na Secretaria Executiva. A Conselheira

156 Janaína de Fátima Chudzik, representante do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná -

157 IHGPR pede um esclarecimento sobre qual o procedimento para sugestões e aberturas das

158 Câmaras Temáticas. A Coordenadora Sheila Branco responde que para abertura das Câmaras

159 Temáticas a dois meios: o primeiro a Secretaria Executiva propõem alguns temas básicos e o

160 segundo os conselheiros propõem os temas que entendem é colocado em votação sendo

161 aprovado entra para discussões dos grupos de trabalho. Elair de Macedo/CEDEA sugere uma

162 correção na redação do texto conforme descrito e sublinhado em seguida: "Será declarada

163 aberta a vaga com a ausência do titular, sem justificativa ou SEM comparecimento do suplente,

164 a 3(três) reuniões consecutivas ou 5(cinco) alternadas". A observadora Luci Ribeiro Valente da

165 Associação das Ilhas pergunta se a algum impedimento de uma entidade que não é

166 conselheira participar das reuniões do CONCITIBA, e também faz uma observação da

167 importância de convocar tanto o titular como o suplente para que ambos possam estar

168 discutindo juntos a cidade. A Coordenadora Sheila Branco responde que as reuniões do

169 CONCITIBA são abertas para observadores e convidados assistirem. O Coordenador Laércio

170 Leonardo de Araújo toma a palavra explicando que na hora de votar é só o titular, mas nas

171 discussões podem participar titular e suplente, nas Câmaras Temáticas que acontecerão ano

172 que vem para discutir o Plano Diretor da Cidade o titular e suplente serão iguais terão direito a

173 voz igualmente, mas quando for para aprovação do relatório que é elaborado dentro dessas
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174 câmaras temáticas e colocado em votação na plenária só o titular vota. O conselheiro Paulo

175 Rolando de Lima, da UTFPR, esclarece que se o titular vier a falecer o conselheiro suplente

176 não assume a titularidade, esse titular será substituido por alguém da mesma entidade. O

177 conselheiro João Carlos Santana, da Associação Unidos Vila Maria faz uma ponderação sobre

178 a possibilidade de o suplente ter a condição de assumir a titularidade caso seu titular venha

179 sair do conselho ele pede pra que seja revisto essa condição. A Coordenadora Sheila Branco

180 responde que a elaboração do Regimento Interno não foi da Secretaria Executiva do

181 CONCITIBA, o teor desse documento foi elaborado juntamente com os conselheiros dos

182 mandatos anteriores; a questão da sociedade civil ter um titular de uma entidade e um suplente

183 de outra também foi deliberado pelos conselheiros para aumentar a representatividade da

184 sociedade civil por isso ressaltamos que a vaga no conselho é da entidade e não da pessoa. O

185 Coordenador Laércio Leonardo de Araújo faz uso da palavra esclarecendo que a forma de

186 organização da sociedade civil no conselho não foi uma decisão do poder público e sim

187 emanado do plenário a definição de seus representantes titulares e suplentes serem de

188 entidades distintas. É possivel alterar essa questão no regimento desde que os conselheiros

189 discutam sobre o tema elaborem uma proposta e a plenária aprove. O observador José Pereira

190 da Silva/CEDEA-Colombo pergunta: nas câmaras temáticas se o titular não comparecer no dia

191 da votação das propostas, mas o suplente está presente, o suplente vota? A Coordenadora

192 Sheila Branco responde que sim o suplente vota porque no momento é ele que está ocupando

193 a vaga do titular ausente. Pausa para momento de confraternização. Em seguida o

194 Coordenador Laércio Leonardo de Araújo retoma a reunião apresentando a Engenheira Marlise

195 Teresa Eggers Jorge representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que fará a

196 apresentação do Plano Municipal de Saneamento - PMS a qual inicia sua apresentação

197 cumprimentando a todos e todas informando que o plano será disponibilizado através de uma

198 consulta pública no portal da prefeitura para perguntas e sugestões da sociedade, explica

199 também que esse plano já foi apresentado como Consulta Pública na Câmara Municipal dos

200 Vereadores com mais de 100 entidades representativas, em fóruns, dia 04/12/2013 será

201 apresentando no Conselho da Saúde, Conselho do Meio Ambiente, em data a ser confirmada,

202 e aprovação desse plano pelos conselheiros do CONCITIBA está previsto para o dia

203 12/12/2013. Sua apresentação aborda os seguintes temas: Apresentação Equipe Técnica do

204 Plano - Decreto N° 671de 15 de Abril de 2013; Por que está sendo elaborado o Plano Municipal

205 de Saneamento; PROPOSTA DE DIVISÃO DO PMS: VOLUME I: ASPECTOS GERAIS;

206 VOLUME 11: INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; VOLUME

207 III:INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMEN SANITÁRIO; VOLUME IV: DRENAGEM URBANA

208 E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS; VOLUME V: GESTÃO INTEGRADA DE RESíDUOS
Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba - PR - CEP - 80,010-035 - concitiba@ippuc,org,br

6



-

CONCITIBA
COr.seiro d3 CHôCe d' CLJ"i,O'

209 SÓLIDOS URBANOS e VOLUME VI: PARTICIPAÇÃO SOCIAL, CONSULTAS PÚBLICAS E

210 DIVULGAÇÃO. Aspectos Gerais - Dados Técnicos; Dados do Abastecimento de Água;

211 Esgotamento Sanitário; Rios, Drenagem e Resíduos Sólidos; Exemplos de Desafios; Exemplos

212 de Problemas; Exemplos; Propostas para o PMS; Proposta de Monitoramento do PMS;

213 Educação/Mobilização; Controle Social e Conclusões. Em seguida foi estabelecido um prazo

214 de até o dia 27 de novembro para os conselheiros encaminharem sugestões ao plano ou de

215 forma alternativa participassem da consulta publica que em breve estará acessível no portal da

216 Prefeitura Municipal na internet. Abre-se para as perguntas da plenária sobre o PMS, a

217 conselheira Janaína de Fátima Chudzik informa que tem boletins e documentos que remetem a

218 algumas informações que talvez sejam interessantes para auxiliar no trabalho PMS e também

219 se coloca a disposição. A palestrante Marlise agradece a contribuição. O conselheiro Walter

220 Gustavo Linzmayer do IAB pergunta se o trabalho apresenta dados quantitativos e qualitativos

221 referente ao esgoto que reflete na água e também se existe falha ou não no monitoramento da

222 qualidade da água, a técnica Marlise responde que sim que o volume 11 do trabalho trata sobre

223 infraestrutura de abastecimento de água que trata sobre esses dados quantitativos e

224 qualitativos, e quanto ao monitoramento da água ela assegura que a Prefeitura Municipal de

225 Curitiba atua com fiscalização nesse sentido muito bem. A conselheira Elair de Macedo e Silva

226 Grassani/CEDEA informa que vai protocolar dois ofícios, de nO93 e nO94/2013, endereçados

227 ao Presidente do CONCITIBA, esclarecendo que o de número 93 trata-se de uma enquete que

228 o CEDEA fez no final de 2012 com moradores de vários bairros de Curitiba, onde elencaram

229 algumas questões vistas como prioritárias e o tema da contaminação dos rios por esgoto e lixo

230 e construção na beira dos rios ficou em primeiro lugar nessa pesquisa e outro oficio tratando de

231 uma denúncia feita pela comunidade referente a corte de árvores num empreendimento

232 imobiliário. Em seguida o Conselheiro Rivail Vanin Andrade/UP pergunta se é possível

233 disponibilizar os "shapes" utilizados no trabalho para que a academia também pudesse realizar

234 estudos, sendo informado de que o conselheiro deverá fazer uma sugestão na página da

235 consulta pública endereçado à SANEPAR, que é a proprietária do material, visando

236 disponibiliza-Io. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sérgio Póvoa Pires, finalizou a

237 reunião as 18:00 horas, agradecendo a presença e a participação dos membros do Conselho.

238 Curitiba, 13 de novembro de 2013.

Sérgio Póvoa Pires
Presidente Titular - IPPUC

Leonardo A. Bruzamolin
Titular - SMU
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Luis Fernando Gomes Braga -
Titular -IPPUC

Rosangela Maria Battistella
Titular. URBS

Ricardo Mac Donald Ghisi
Titular - SGM

Raphael Rolim de Moura
Titular. SMMA

Chris de Almeida G. da Costa
Titular - PGM

Jonny Stinca
Titular. CMC

Ormy Leocádio Hutner Júnior
Titular. SINDARQ

Jean Michel Patrick Tumeo
Titular. ACP

Miguel Antonio Leoni Gaissler-
Suplente - IPPUC

Ana Célia Pires Curuca Lourenção - Titular
.SMTE

João Carlos Diório
Suplente. SGM

Marco Aurélio Becker
Titular. COHAB

José Rodriguez Limeres
Suplente. SETRAN

Jorge Luiz Bernardi
Titular. CMC

Paulo Rolando de Lima
Suplente. UTFPR

Ivo Sérgio Pereira
Suplente - ONG Brinque e Limpe
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Elair de Macedo e Silva Grassani
Titular - CEDEA

Mauricio Rodrigues de Souza
Titular - MNLM

CONCITIBA
conselno da CIC8(e d curotlbo

Luiz Carlos Borges da Silva
Titular - SECOVI

Hilma de Lourdes Santos
Suplente - MNLM

239

Ivo Roberto da Silva
Titular - Assoc. Morad. Ebenezer

Walter Gustavo Linzmayer
Titular -IAB

Rivail Vanin Andrade
Titular - UP

Luis de Mauro
Titular - CONAM

João Carlos Santana
Suplente - Assoc. Comum. Unidos Vila
Maria e Região

Edison Reva
Titular - SMAM

Wanda A. da Silva Morais
Titular - Assoc. Morad. Clube mães Reg.
Sta. Felicidade

Eduardo Recker Neto
Suplente - CUT

Daniel Carlos Zanetti
Suplente - Assoc. Morad. Centenário
Cajurú

Everton José Branco Nogueira
Suplente - SINDIURBANO

Janaína de Fátima Chudzik
Suplente - IHGPR

Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba - PR - CEP - BO.01 0-035 - concitiba@ippuc.org.br,
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