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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho da Cidade de

Curitiba – CONCITIBA. Estiveram presentes os conselheiros titulares e suplentes,

conforme lista de presença anexa e parte integrante desta ata. O Presidente do

CONCITIBA, Sr. Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida saudou a todos agradecendo a

presença dos conselheiros. Deu início aos trabalhos falando do motivo da reunião

extraordinária cuja pauta é a Constituição da Comissão Preparatória para a 4ª

Conferência Municipal da Cidade de acordo com a Resolução Normativa nº 10, de 30

de julho de 2009 do Ministério das Cidades/Conselho das Cidades. Logo após essa

apresentação, o Presidente, Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida informou que se

ausentaria para participar de outra reunião; sendo assim, o Sr. Ricardo Antonio de

Almeida Bindo, assumiu a presidência. Dando continuidade a reunião, o Sr. Bindo, fez

a apresentação de um resumo sintético da Normativa nº 10 do Conselho Nacional das

Cidades e esclareceu o Lema: “Cidades para Todos e Todas com Gestão Democrática,

Participativa e Controle Social”  e do Tema: “Avanços, Dificuldades e Desafios na

Implementação da Política de Desenvolvimento Urbano” da 4ª Conferência Nacional

das Cidades. Ainda com a palavra, disse que o Executivo Municipal envolvido e o

CONCITIBA têm a prerrogativa de convocar a etapa municipal até o dia 30 de

setembro de 2009, se esse prazo não for cumprido, o legislativo ou entidades

representativas em nível municipal poderão fazer a convocação. É competência desse

CONCITIBA, convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliar a Conferência

Municipal das Cidades. Compete ao presidente do CONCITIBA coordenar os trabalhos

da Conferência Municipal das Cidades, podendo delegar essa atribuição ad referendum

do conselho. A Comissão será formada por diversos segmentos, conforme

proporcionalidade estabelecida no art. 17 da Resolução Normativa nº 10. Essa

Comissão deverá definir o Regimento Municipal, ou seja, definir os critérios de

participação e eleição dos delegados para a etapa estadual; e também, definir data,
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local e pauta da conferência. A proposta para a constituição dessa Comissão

preparatória é que ela seja composta pelas entidades que participam do CONCITIBA.

O Sr. Ricardo Bindo, colocou essa proposta em votação, sendo aprovada por

unânimidade pela plenária. Em seguida foi votado o número de entidades, ou seja, 25

entidades, conforme a proporcionalidade estabelecida, que irão compor essa comissão,

aprovada por unanimidade.  Dando continuidade a reunião, o Sr. Ricardo Bindo explica

que, de acordo com a proposta aprovada, o Segmento dos Movimentos Populares

precisa de 06 (seis) entidades e que atualmente o CONCITIBA conta com 04 (quatro).

Propõe que os próprios representantes dos movimentos populares decidam o processo

de seleção das 02 (duas) entidades dentre as 11 (onze) entidades que se

credenciaram no processo de eleição do Conselho. O conselheiro Luiz de Mauro diz

que o ideal seria fazer uma eleição aberta, mas, como essa comissão tem que estar

composta até o dia 15/09/09, acha a proposta razoável. Diante dessa consideração, o

Sr. Bindo põe a proposta em votação, sendo aprovada por todos.   Quanto ao

segmento dos trabalhadores, temos a opção de que 02 (duas) entidades do segmento

dos profissionais acadêmicos de pesquisa e conselhos profissionais representarem a

classe dos trabalhadores. A sugestão apresentada pelo Sr. Bindo suplente do conselho

foi que o SISMUC – Sindicato dos Servidores Munucipais de Curitiba e o SINDARQ –

Sindicato dos Arquitetos do Paraná, representem os trabalhadores. O conselheiro

Ardison indicou, também a  FETIEP – Federação dos Trabalhadores das Indústrias do

Estado do Paraná e o conselheiro Ubiraitá indicou a FETRACONSPAR – Federação

dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado do Paraná para representarem a

classe dos trabalhadores na comissão preparatória. O Sr. Bindo em exercício colocou a

proposta em votação a qual foi aprovada por todos os conselheiros titulares presentes.

O conselheiro, Vereador Omar Sabbag pergunta se os representantes da Câmara terá

que ser vereador ou se poderá ser do corpo técnico da Câmara. O conselheiro Mauro

Rocha explica que para representar a Câmara tem que ser investido, ou seja vereador.

O Sr. Ricardo Bindo, sugere que os representantes das ONG`s decidam qual entidade

será titular e suplente. A sugestão do conselheiro Bruno Meirinho é que a Terra de

Direitos seja titular e a AMBIENS suplente.  Proposta colocada em votação e aprovada

por todos. Quanto ao Segmento dos Empresários, o Sr. Ricardo Bindo sugeriu o

mesmo procedimento, ou seja, os próprios representantes decidem como será a
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representatividade. O conselheiro Ardisson sugere que seja a mesma composição do

CONCITIBA: FIEP, SINDUSCON e FACIAP como Titulares e SIMOV, SIITEP e

SINELTEPAR como suplentes. Proposta aprovada por todos os conselheiros. O

conselheiro Ubiraitá sugere que seja eleito 04 (quatro) conselheiros do CONCITIBA, ou

uma comissão executiva para fazer uma “ponte” com a Conferência Estadual, da qual

se dispõe a participar. O conselheiro Luiz de Mauro diz que seria muito importante que

o CONCITIBA fosse convidado para participar. Foi discutido e aprovado por todos que

será feito um documento assinado pelo presidente do CONCITIBA e encaminhado ao

presidente do CONCIDADES sobre esse assunto. O Sr. Ricardo Bindo agradece a

participação e encerra a reunião extraordinária do CONCITIBA às 10h35.

Curitiba, 27 de agosto de 2009.

Clever Ubiratam Teixeira de Almeida
Presidente

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Presidente Suplente - IPPUC

Mauro Sergio T. Rocha - Titular
Procuradoria Geral do Município

Omar Sabbag Filho – Titular
CMC

Cristina de Araujo Lima – Titular
UFPR

Maria da Paz Sena Basso - Titular
CONAM

Ardison N. Akel - Titular
FACIAP

Ubiraitá A. Dresch – Titular
SINDUSCON-PR

Rosangela Maria Batistella – Titular
URBS

Biratã H. A. Giacomoni - Suplente
SIITEP

Alfredo Vicente C. Trindade – Titular
SMMA

Bruno César D. Meirinho
MABIENS - Titular

Olga Mara Prestes – Suplente
URBS

Teresa Elvira Gomes de Oliveira – Suplente
COHAB-CT

Claudine Camargo Bettes – Suplente
PGM

Maria Lucia Rodrigues – Suplente
SMMA
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Luiz Antunes Rodrigues - Suplente
AUTRACO

Timóteo B. Campos - Suplente
União V. Torres

Emerson Langner – Suplente
SIMOV

Luiz de Mauro – Titular
FEMOPAR

Marilucia Cyrino rodrigues – Titular
CRESS-PR

Carolina Caraíba N. Alves
TERRA DE DIREITOS

mailto:concitiba@ippuc.org.br

