
ATA DA 29" REUNIÃOORDINARIAREALIZADA DIA 27 DEMARÇODE 2014

1 Às quatorze horas e quinzeminutosdo dia vinte e sete de março de dois e quatorze, reuniu-
2 se o plenário do Conselho da Cidade de Curitiba-CONCITIBA,no auditório do Instituto de
3 Pesquisae PlanejamentoUrbanode Curitiba-IPPUC.Sob a presidênciao arquiteto e urbanista
4 Sérgio PóvoaPires. Presentesos conselheiros: Luiz FernandoBraga (titular), MiguelA. Leoni
5 Gaissler, Chris de Almeida G. da Costa, Raphael Rolim de Moura, Edison Reva, LeonardoA.
6 BrusamolinJr., OlgaMaria Prestes,José RodriguezLimeres,Jonny Stica, Jorge Bernardi, Luis
7 de Mauro (titular) - Timóteo Campos (suplente), Giziane Maria Rodrigues (titular) - Hilma de
8 Lourdes Santos (suplente), Ivo Roberto da Silva (titular), Luiz Carlos Molina (suplente),
9 Mauricio Rodriguesde Souza, Sérgio dos Santos,Valdir Aparecido Mestriner (titular) - Everton
10 José B. Nogueira (suplente), Luiz Carlos Borges da Silva, Fábio Pini, Rivail Vanin Andrade
11 (titular) - Paulo Rolando de Lima (suplente),Walter Gustavo Linzmayer (titular) - Janaina de
12 Fátima Chudzik (suplente), Rodrigo Auffinger, Rodolfo B. de P. Jaruga, Elair de M. e Silva
13 Grassani (titular)- Ivo SérgioPereiraSantos (suplente).Convidados: ClariceMetzner (MPPR-
14 Habitação e Urbanismo), Ana Carolina Soares (MPPR-Habitação e Urbanismo).
15 Observadores: LuizCarlos Borges (SECOVI-PR),LucasMartins Rieke (CMC). 1- Abertura: O
16 presidenteSérgio Pires, verificou a existência do quórum e deu iniciou a sessão, dando boas
17 vindas aos presentes e comenta sobre a semana que começou com uma reunião com a
18 presença de 17 vereadores mais 5 assessores representandovereadores que não puderam
19 comparecer,para iniciar uma discussãocom o legislativomunicipal sobre a Revisão do Plano
20 Diretor de 2004, continuou com o prefeito realizando o lançamento oficial das discussões da
21 revisão na escola Papa João XXIII, com o envolvimentodos estudantes através do programa
22 "Urbanista Mirim" ao mesmo tempo em que ocorrem nas nove Regionais oficinas de
23 capacitação da população sobre o que é um plano diretor e como participar e encaminhar
24 sugestões, e nesta sexta-feira ocorrerá a Audiência Pública Inaugural da revisão do plano e
25 hoje começa a discussão dentro do Concitiba. Ressalva que o IPPUC tem estabelecido
26 contatos com o MP Federal, Estadual,as entidadesda sociedadeorganizadade forma ampla,
27 aberta e transparente,visandoouvir todos os segmentosnessatarefa da revisãoe ressalvando
28 que o IPPUCtem 48 anos de experiênciatécnica e pretendediscutir a revisãode forma aberta.
29 Esclareceque a pauta tem dois momentos,um de apresentaçãopelo coordenador da revisão
30 do Plano Diretor, arquiteto e urbanista Miguel Roguski, do cronograma do executivo
31 explicitandotodos os passos e eventos da revisão, do executivo, do legislativo, do Concitiba,
32 das organizações da sociedade, dos conselhos, CREA-PR e CAU/PR, e após duas
33 apresentações de temas sugeridos pelos conselheiros uma tratando da situação atual das
34 obras da Copapela EngenheiraSusanaCosta e outra sobre transportecoletivoem Curitiba em
35 especial sobre a questão tarifária, pelo presidenteda URBS RobertoGregório da Silva Júnior
36 2- Pauta: O presidente solicita ao Secretario Executivo Laércio Leonardo de Araújo que
37 conduzaa discussãoda pauta, a qual encaminhadapreviamenteé aprovadapor unanimidade.
38 3- Aprovacão da Ata: da 28" Reunião Ordinária: encaminhadapreviamentee não havendo
39 nenhumaalteraçãofoi aprovadapor unanimidade;4-lnformes da Secretaria Executiva: 4.1-
40 Ausências Justificadas Conselheiros Titulares: Rosangela Batistela (URBS), e Ormy
41 Leocádio Hütner Júnior (SINDARQ - Sindicato dos Arquitetos Urbanistas Estado PR),
42 convocadosos suplentesOlga Mara Prestes (URBS)e DulceTerezinha Pereira (UGT - União
43 Geral dos Trabalhadoresdo Estado Paraná).4.2- Justificativa de Ausência de suplente: de
44 LuisAlberto lubel (SINELTEPAR - Sindicatodas Empresasde Eletricidade,Gás, Àgua, Obras
45 e Serviços do Estado do Paraná). 4.3- Convite da 1" Audiência Publica Inaugural da
46 Revisão do Plano Diretor, a ser realizada dia vinte e oito de março no salão de Atos do
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47 Parque Barigui e abertura de Consulta Pública, no periodo de 12 de abril de 2014 a 12 de
48 setembro de 2014, para a apresentação de questionamentos, críticas e sugestões para a
49 Revisão do Plano Díretor de Curitiba; 4.4- Convite das Oficinas de Capacitação nas
50 Regionais, nos bairros da Boa Vista, Pinheirinho e Tatuquara. 4.5- Correspondências
51 Recebidas: - Email Conselheiro João Santana: informando endereço eletrônico; - Email
52 ConselheiroRivailVanin Andrade: visando ampliar a discussãoda revisão do Plano Diretor de
53 Curitiba sugeriu que a Prefeitura e o IPPUC dessem apoio para que os segmentos que
54 compõem o CONCITIBApossam se reunir de forma independentepara debater os temas de
55 seu interesse de forma a ampliar a participaçãopopular; - Oficio conselheiro Rodolfo Jaruga:
56 propondo - Instituiçãode CâmaraTemáticade MobilidadeUrbanae Transporte; - Que o prazo
57 de funcionamento da câmara coincida com o atual mandato dos conselheiros; - Que os
58 relatóriosda câmara sejamacompanhadosde uma propostade lei ou de excerto de lei. Que a
59 minuta seja após aprovação enviada ao Prefeito e à Presidência da Câmara Municipal; _
60 agendada primeira reuniãoda câmara temática; - seja indicado para integrar a Câmara
61 Temática de Mobilidade e Transporte Integrado. 5. Apresentação da Revisão do Plano
62 Diretor: realizadapelo coordenadorda revisão arquiteto e urbanistaMiguel Roguski, iniciando
63 com a apresentaçãode vídeo institucionalsobre a revisão "Se sua cidade falasse". Esclarece
64 que a revisão é do plano de 2004 originário do plano de 1966, cujo plano e implementação
65 projetou Curitiba no cenário mundial, estabelecia um crescimento linear ao longo dos eixos
66 estruturais baseado no tripé Uso do Solo, Transporte e Sistema Viário, com a criação do
67 sistema estrutural composto pelas vias rápidas, lentas e central onde circulam os ônibus
68 expressos. Discorresobre a distribuiçãodas densidadeshabitacionais,das zonas residenciais
69 exclusivase mistas de uso e densidade.Reitera que o ser humano como medida de todas as
70 coisas. Fala das politicas de desenvolvimento integradas e planejamento como processo
71 permanentetendo comoórgãoo IPPUC.Cita Curitibacomoa cidade que soma, Mais Humana,
72 Mais Inovadora,MaisParticipativa.Lembraque as primeirasidéíasda "CidadeQue Queremos"
73 vem da V COMCURITIBA,e do desenvolvimentodo conceito de sustentabilidadepresente no
74 plano Curitiba+50denominadoPlanoMunicipalde DesenvolvimentoUrbanoSustentável.Todo
75 o processo de revisão do planos diretor, setoriais e regionais demandarão doís a três anos.
76 Cita os participantes neste processo, órgão municipais, CONCITIBA, sociedade civil
77 organizada, comunidade, Câmara Municipal, municípios da região metropolitana de Curitiba,
78 PortalWeb. Descrevetodos os temas da revisão do plano, Sistema de PlanejamentoUrbano,
79 Gestão Democrática, Patrimônio Ambiental e Cultural, Patrimônio Ambiental e Cultural,
80 Mobilidade e Transporte, Segurança e Defesa Social, Habitação, Política Desenvolvimento
81 Social, Política DesenvolvimentoEconômico, EstruturaçãoUrbana. Discorre sobre as formas
82 de participar do processode revisão, através das oficinas de capacitação, das audiências, do
83 CONCITIBA, do portal da revisão, do hotsite da revisão, urbanista mirim, cartilha a ser
84 distribuida. Comenta sobre o cronograma da revisão e suas etapas, iniciado na V
85 COMCURITIBA,a discussãoda regionaldesejada,passandopelas oficinas de capacitação,as
86 audiências,a validaçãodo texto final e seu envio à CâmaraMunicipal. Ressalvaa interlocução
87 e interaçãometropolitanajá realizadacom a cidade de Araucária, que culminaem 2016, com a
88 VI COMCURITIBA,a elaboraçãodos planos setoriaise regionais, até 2017. Neste momento o
89 Presidente Sérgio Pires solicita que o secretario executivo Laércio de Araújo conduza a
90 reunião. O conselheiro Rodolfo Jaruga (Ciclolguassu) discorre sobre seu oficio protocolado
91 onde aborda as discussões nas câmaras temáticas e que sejam com formulação objetiva de
92 propostas, a revisão da lei 11.266/2004,que toda a lei seja objeto de discussão das câmaras
93 temáticas, propõe a criação de câmara de mobilidade urbana e transporte integrado, esta
94 câmaradefinirá sua própria agenda,deve ter autonomiapara definir sua agenda,dos artigos e
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95 num segundo momento do plano existente e - prazo da duração da câmara seja para todo o
96 mandato, que os relatório sejam formatados já como min;Jtade lei que seria encaminhado com
97 a forma de minuta de lei, por fim que seja integrado a câmara de mobilidade e transporte e
98 como não poderá ficar pede que estes requerimentos sejam encaminhados. O conselheiro
99 Valdir Mestriner (Sindiurbano) apresenta duas questões, uma que esta reunião deveria
100 acontecer anteriormente, antes até das oficinas de capacitação e outra a questão da revisão da
101 lei de mobilidade seja finalizado até abrilde 2015, fora, portanto da previsão do cronograma de
102 Curitiba, e quem não tiver este plano ficara fora do recebimento de recursos do governo
103 federal. O presidente Sérgio Pires ao responder o questionamento diz que as reuniões do
104 Concitiba que já ocorreram com este tema da revisão, reitera que a primeira audiência ocorrerá
105 amanhã, e desde o ano passado foram realizadas oficinas de capacitação e elaboração de
106 diagnóstico, além das ONGs também deverá atingir os indivíduos não governamentais, quanto
107 ao plano de mobilidade ele inicia as discussões agora e continua no ano que vem. Informa que
108 oficina é uma das iniciativas, a câmara esta preparando oficinas, audiências, como os
109 conselhos, CAU, OAB, o que se quer é discutir a cidade em várias plataformas, inclusive até o
110 aumento do número de conselheiros do conselho inclui-se neste processo. O conselheiro
111 Jonny Stica registra o calendário da Câmara Municipal de Curitiba, da revisão do plano, onde
112 serão realizadas 10 audiências publicas. Desde mobilidade cicloviaviária e transporte,
113 segurança pública, uso do solo, e RMC entre outras cita o convênio da Câmara com o CAU/PR
114 na montagem de grupo de estudo para discutir em detalhe os temas, esclarece que o
115 calendário foi feito de forma a não coincidir as agenda. O presidente Sérgio Pires reafirma o
116 compromisso de harmonização do legislativo e o executivo. O Secretário Executivo Laércio de
117 Araújo explicita que o Concitiba através da Secretaria Executiva pode ajudar na tarefa de
118 mobilização, dos conselheiros. O conselheiro Edison Reva expõe dúvida quanto a área de
119 estudo restringir-se somente para a área conurbada, sem esquecer a questão da
120 sustentabilidade dos mananciais da produção agricola, e substituir o termo urbano para o
121 territorial, abrindo a discussão para toda a região, sendo a proposta aceita de imediato pela
122 coordenação do plano. O secretário executivo Laércio de Araújo apresenta para debate e
123 aprovação das datas das reuniões ordinárias do Concitiba para o ano de 2014, explica que foi
124 incluída além das cinco regimentais, mais uma reunião totalizando seis no ano, para tanto
125 foram consideradas as datas das audiências publicas que ocorrerão em todas as regionais, as
126 entregas da revisão do plano diretor PD em 12 de setembro sendo o último dia para recepção
127 de contribuições, das indicações das reuniões das câmaras temáticas, os jogos da copa do
128 mundo do Brasil, os jogos que ocorrerão em Curitiba, a data de envio do texto final do
129 executivo para o Concitiba, em outubro o executivo passara a elaborar um texto final para o
130 Concitiba, as câmaras temáticas voltam a se reunir com previsão para analisar este informe,
131 com uma reunião do Concitiba dia 13/outubro, para até o dia 04/dez enviar o texto final para a
132 Câmara Municipal e uma última reunião em dezembro como comemoração, congraçamento e
133 confraternização e preparação para o ano que vem. - discussão das câmaras temáticas - e
134 discussão dos trabalhos para o ano de 2014. O conselheiro Valdir (Sindiurbano) coloca sua
135 dificuldade em definir um calendário com a revisão do PD sem saber o plano de trabalho do
136 Concitiba para revisão de PD, se for pro conselho participar, tem que participar mesmo, se são
137 suficientes ou não acha impossivel prever o nível de aprofundamento, não concorda em definir
138 as datas para câmaras, pois cada câmara e somente após composição das câmaras, poderão
139 definir as datas de reuniões. O Secretário Executivo Laércio de Araújo esclarece que o
140 regimento pede na primeira reunião de apresentar um calendário de reuniões e a secretaria
141 executiva apresentou uma proposta para debate, pois cabe aos conselheiros deliberar a
142 aprovação da proposta ou modifica-Ia. Nesta proposta, temos que ter um balizamento para as
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143 reuniões, a câmara pode definir seu agendamento,os conselheirosdevem dar uma resposta
144 sobre o quanto tempo estão dispostos a dedicar às câmaras técnicas e reuniões ordinárias.A
145 conselheirasuplenteJanainade FátimaChudzik (IHGP), fala que falta aos conselheirosdefinir
146 os horários das câmaras, concentrado na segunda e terça-feira, acha que restringe somente
147 segunda, terça e quarta, talvez considerar outros horários e até final de semana, deve ficar
148 claro o horário com sugestão até período noturno. -O conselheiro Luiz de Mauro (CONAM),
149 pede esclarecimentoe propõesimplificaras câmaras temáticas, envolvendotodas as câmaras
150 resumindo numa só câmara, que é o plenário. O Conselheiro Walter Gustavo Linzmayer
151 (IAB/PR) tem uma dúvida se as câmaras tem liberdade de remontar sua agenda, fala do
152 horário da noite, da agenda na sede no CAU/PR, onde reuniões ocorrem nos sábados. O
153 secretário executivo Laércio de Araújo, diz que este calendário foi elaborado levando em
154 consideraçãoquestõesoperacionais,e marcadosno inicio da semana buscandocompatibilizar
155 as agendas dos vários envolvidos no processo de revisão da prefeitura e do legislativo, mas
156 que existe a necessidade de ter um calendário, harmonizado com as outras agendas. A
157 conselheirasuplenteJanainade FátimaChudzik (IHGP), fala da necessidadede compatibilizar
158 agendas com a câmara, prefeitura,datas de entregas, copa do mundo.A conselheira Giziane
159 Maria Rodrigues (UMP) pede esclarecer se as câmaras podem definir horário e dia, e
160 encaminha pela votaçâo. O conselheiro Luiz Carlos Borges da Silva (SECOVI), traz como
161 contribuiçâo assumir o calendário exposto, pois como somos porta vozes das entidades que
162 representamos,possibilitaque haja tempo que seja estudado juntamente com as entidades e
163 depois trazer os resultados para as discussões do plenário. O conselheiro José Rodriguez
164 Limeres (SETRAN),fala que se viéssemosquinta e sexta haveriadivergênciatambém e afirma
165 que quem participasomentedo Concitibase adequa, se for escolhido segunda, terça e quarta
166 tudo bem, mas se ficar em aberto, dificilmente chegariamos a uma conclusão nesse dia. A
167 conselheirasuplente Hilmade LourdesSantos (MNLM),quer deixar claro que é uma proposta
168 e que indiferente do dia, temos que participar, tudo pode ser questionado o horário e dia, e
169 encaminha pela votação de aprovar em bloco o calendário. O conselheiro Valdir Mestriner
170 concorda em aprovar as datas do Concitiba mas que as datas das câmaras irão como
171 sugestão. O secretario executivo encaminha pela votação das datas do calendário das
172 reuniões do CONCITIBA como apresentado sendo as datas das câmaras como indicativo
173 cabendo a elas definir seus calendários. Favoráveis:quinze a favor unanimidade;Contrários:
174 nenhum; Abstenção: nenhum. O conselheiro Jorge Bernardi (CMC), em nome da Frente
175 Nacionaldos Vereadores pela ReformaUrbana-FNVRU,convida a todos para participaremda
176 reunião nacional da entidade contando com a presença do Vereador Nabil Bonduki, para
177 discutir a criação dos parlamentosmetropolitanos,assim como outros palestrantes,no Edifício
178 Garcez no centro da cidade. O secretario Executivo Laércio de Araújo, cita o Regimento
179 Internoque devem ser aprovadas por resoluçãoe buscando respeitar a proporcionalidadede
180 cada segmento, podendo se inscrever titulares e suplentes, todos tem direito a voz e voto,
181 apresenta proposta da secretaria executiva de três câmaras temáticas a saber: Estruturação
182 Urbana,Politica Econômicae Socíale Mobilidadee Transporte.O conselheiroValdir Mestriner
183 (Sindiurbano),continua com a dúvida de qual o papel do Concitiba na revisão do plano, de
184 acordo com a lei não consegue visualizar aonde o Concitiba se encaixa, acredita que três
185 câmaras são poucas, talvez necessite abrir mais, propõe que o tema habitação deve ter uma
186 câmaraespecifica,e também propõeuma câmara para coordenaros trabalhosdo Concitiba.O
187 conselheiro Ivo Sergio (Brinque e Limpe) propõe o nome Estruturação Urbana e Meio
188 Ambiente.O secretárioexecutivoLaérciode Araújo esclarecea dinâmica do que acontece nas
189 câmaras temáticas, são três grupos com temas pesados e complexos num universo de 64
190 conselheiros,32 titulares e 32 suplentes, fica ainda proposta de a câmara achar necessário a
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191 criação de grupos de trabalhos, possibilitando discutir em grupos menores temas especificos
192 os quais são deliberados nas câmaras e depois levados a plenária do conselho. O conselheiro
193 Valdir Mestriner (Sindiurbano) insiste em que a metodologia não esta especificando o papel do
194 Concitiba e novamente coloca a necessidade de criar um grupo coordenador dos trabalhos da
195 s câmaras temáticas. Miguel Roguski - esclarece de que tudo que for pensado no IPPUC será
196 disponibilizado ao Concitiba. O presidente Sérgio Pires reafirma de que vamos ter uma
197 discussão geral, para contribuir com a discussão, até o tempo de encaminhar ao prefeito e
198 depois a câmara que vai ter outro tempo para debater e votar a revisão. O conselheiro Jorge
199 Bernardi gostou da estruturação das câmaras temáticas, pois é bem abrangente, todos os
200 suplentes serão titulares, observando que o conselho nacional surgiu a partir dos movimentos
201 de moradia, propõe uma Câmara de Habitação. A conselheira suplente Hilma de Lourdes
202 Santos (MNLM), comenta que não entende o que o conselheiro Valdir esta querendo se é uma
203 câmara de acompanhamento da revisão Plano Diretor. O secretario executivo Laércio de
204 Araújo pede um tempo para falar de compromisso da técnica Susana Costa, e deixando a
205 apresentação para uma próxima oportunidade, a engenheira Susana deixará no computador a
206 apresentação, mas tem compromisso com licitação de obras da copa e se compromete a
207 realizar a apresentação em outra oportunidade. O pedido de adiamento é aceito. O conselheiro
208 Ivo Roberto (UNICAMP), fala das 200.000 pessoas em estado de irregularidade, e da
209 importância de discutir isto numa câmara especifica. Laércio - explica novamente que o
210 conselheiro Jorge Bernardi propôs a criação de uma câmara especifica. A conselheira suplente
211 Janaina de Fátima Chudzik (IHGP), comenta que três câmaras atendem questões muito
212 amplas, desenvolvimento socioambiental e econômico; uso do solo ficaria junto com habitação,
213 desenvolvimento sócio e econômico, na terceira câmara já tem aos temas socioeconômicos. A
214 coordenadora técnica Emanoele Leal esclarece que vários grupos discutem o setorial, sendo o
215 socioeconômico é uma questão transversal a estruturação urbana. A conselheira suplente
216 Janaina de Fátima Chudzik (IHGP), afirma que os grupos estão sobrepostos. O conselheiro
217 Walter Gustavo Linzmayer (IAB/PR) admite recompor três câmaras temáticas mais uma de
218 habitação, sugere ter uma de zoneamento, instrumentos e jurídico, citar as questões
219 metropolitanas, deixando mais claro cada quadradinho. O conselheiro Luis Fernando Braga
220 (IPPUC) vê como acolhida a expressão meio ambiente, mas ainda em posição tímida, propõe a
221 denominação de "Câmara de Estruturação Urbana e Ambiental". A conselheira suplente
222 Janaina de Fátima Chudzik (IHGP), também concorda coma "Câmara de Estruturação Urbana
223 e Ambiental". O conselheiro Sérgio dos Santos (União da CIC) propõe a inclusão do tema
224 regularização fundiária em uma das câmaras, informando que 80% dos terrenos da CIC estão
225 sem documento, tem-se que discutir esta situação. O secretario executivo Laércio de Araújo
226 coloca em regime de votação a criação de quatro Câmaras Temáticas; a de Habitação, a de
227 Estruturação Urbana e Ambiental, a de Mobilidade e Transporte e a de Politica Econômica e
228 Social e solicita aqueles que estão de acordo com a proposta levantem o braço. Aprovado por
229 maioria de votos a criação de quatro câmaras temáticas. O conselheiro Valdir Mestriner
230 (Sindiurbano) faz proposta da criação de câmara de acompanhamento dos trabalhos das
231 câmaras. O conselheiro Leonardo A. Brusamolin Jr. (SMU), questiona a criação de
232 coordenação, pois esta terá características que a fazem substítuir o plenário. O conselheiro
233 Luiz Carlos Borges da Silva (SECOVI) se posiciona contrárío a criação de um grupo
234 coordenador, pois para isto já temos a secretaria executiva e o plenário. A conselheira -
235 Giziane Maria Rodrigues (UMP) - participou do conselho nacional das cidades, explica que lá
236 tratam dos assuntos nas câmaras técnicas e depois levam ao plenário onde todos tomam
237 conhecimento dos trabalhos dos outros grupos e sugere de um dia, trazer palestras, pois o
238 espaço do Concitiba é o espaço de discussão da cidade, a câmara tem apenas um dia de
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239 trabalho. O presidente Sérgio Pires esclarece que cada câmara tem um coordenador e
240 relatores, que justamente deverão se reunir para discutir na câmara e depois trarão ao
241 plenário os resultados desta discussão, cada um dos conselheiros, tem que participar. A
242 coordenadora Administrativa Sheila Branco esclarece que o regimento interno exige cinco
243 reuniões do Concitiba, lembra de que o conselheiro Valdir já participou do mandato passado e
244 também de câmara temática e conhece bem estes procedimentos, este calendário estabelece
245 seis reuniões, e neste sentido de encaminhar propostas a secretaria executiva do conselho
246 existe para operacionalizar o processo, é o plenário que dá o tom dos trabalhos, relembra que
247 já existiu câmara temática que não funcionou por falta de quórum, nesses trabalhos o
248 conselheiro é o protagonista, trabalham e trazem para o plenário, para a reunião ordinária, e no
249 caso da revisão do plano as conclusões do CONCITIBA serão encaminhado ao executivo. O
250 conselheiro Valdir Mestriner (Sindiurbano) diz que a fala da Sheila significa do que é o que
251 deveria ser, mas o regimento não prevê isso, o regimento do Concitiba estabelece uma câmara
252 temática para discutir calçada, é bem diferente do conselho estadual onde todos os assunto
253 são discutidos na câmara para depois ir ao plenário, o entendimento da Giziane é que o
254 assunto ter câmaras fixas e depois trazer ao plenário, no estado tem quatro câmaras fixas, tudo
255 se discute lá e depois leva para o plenário. O conselheiro Luiz Carlos Borges da Silva
256 (SECOVI) comenta encima do que o conselheiro Valdir falou, existe discussão e depois trás
257 para a plenária cita a posição do conselheiro Valdir que numa câmara temática foi voto vencido
258 e depois trouxe de novo no plenário a mesma questão. Debatido o assunto é colocado em
259 votação a existência ou não de uma coordenação de integração entre as câmaras formada
260 pelos quatro coordenadores. Favoráveis a criação de coordenação - seis votos, Contrários -
261 06 votos, Abstenção: nenhuma. Como ocorreu empate o desempate é feito pelo presidente
262 Sérgio Pires que vota pela não criação da coordenação de integração das quatro câmaras.
263 Colocado em debate do prazo até o final de 2014 para funcionamento das câmaras, e posterior
264 formação de outras câmaras. É aprovado por todos os presentes o prazo de dezembro de 2014
265 para encerramento das câmaras aprovadas. O presidente Sérgio Pires passa a palavra ao
266 presidente da URBS Roberto Gregório da Silva Júnior - presidente da URBS, fala da
267 satisfação em estar neste conselho, comenta que o conselheiro que fez a sugestão de pauta
268 Valdir esta saindo da sala, continua dizendo que no dia de hoje não veio para fazer
269 apresentação, mas sim para esclarecer os fatos relacionadas ao transporte coletivo, e quer
270 saber exatamente do que os conselheiros querem ser esclarecidos, quais são suas dúvidas e
271 fará todos os esclarecimentos. O conselheiro Valdir Mestriner (Sindiurbano) comenta que o
272 conselho precisa estar discutido todos os assuntos da cidade e a tarifa suscita muito debate,
273 dai propor uma reunião de um dia, mas numa reunião como esta e pelo pouco tempo que
274 dispomos o debate fica prejudicado, e também neste momento com a pouca presença de
275 conselheiros na plenária. O presidente da URBS Roberto Gregório da Silva Júnior - se coloca
276 a disposição, para discutir em qualquer momento esta questão, fala de audiência publica
277 realizada no mercado orgânico, a criação de comissão publica que discutiu esta questão da
278 tarifa na cidade, depois criou uma comissão de auditoria, foi realizado um esforço brutal por
279 iniciativa do prefeito, a câmara criou um CPI e depois o tribunal de contas criou outra comissão
280 sobre a matéria. Solicitou que alguns pontos podem ser previamente encaminhados e que a
281 URBS esta inteiramente a disposição para prestar esclarecimentos, seja do conselho como um
282 todo ou individualmente. O presidente Sérgio Pires propõe realizar uma reunião extraordinária
283 com pauta só desses assuntos e trazer tanto o Roberto Gregório da Silva Júnior como a
284 Susana Costa para realizarem suas apresentações. O secretario executivo Laércio de Araújo
285 relembra a proposta do conselheiro Rivail para realização de reunião por segmentos de forma
286 independente, e o IPPUC, e a secretaria executiva dar apoio tendo sustentação na
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287 estruturação da realização da V COMCURITIBA. O presidente Sérgio Pires afirma que a
288 sugestão é benvinda, acredita na administração pelo dialogo parabeniza a proposta do
289 conselheiro e que o IPPUC está aberto ao debate. Agradece a presença de todos, e não
290 havendo mais a ser relatado deu por encerrada a reunião plenária ordinária. Curitiba, 27 de
291 março de 2014.

292

Luiz Fernando Braga

Raphael Rolim de Moura

Leonardo A. Brusamolin Jr.

José Rodriguez Limeres

Jorge Bernardi

Luis de Mauro

Mauricio Rodrigues de Souza

Valdir Aparecido Mestriner

Rivail Vanin Andrade

Ivo Roberto da Silva

Luiz Carlos Borges da Silva

Walter Gustavo Linzmayer

Rodolfo B. de P. Jaruga

Elair de M. e Silva Grassani

Chris de Almeida G. da Costa

Edison Reva

Olga Maria Prestes

Jonny Stica

Giziane Maria Rodrigues

Rodrigo Auffinger,

Sérgio dos Santos
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