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ATA DA30' REUNIÃO ORDINÁRIA-RO DO CONCITffiA, REALIZADA DIA 29/MAIO/2014.

1 Ás quatorzehoras e quinzeminutos do dia vinte e nove de maio do ano de doismil e quatorze, reuniu-se
2 o plenário do CONCITIBA,no auditório do Instituto de Pesquisa e PlanejamentoUrbano de Curitiba-
3 IPPUc. Sob a presidência do arquiteto e urbanistaSérgioPóvoa Pires. Presentesos conselheiros: Luiz
4 Fernando Gomes Braga, Chris de Almeida G. da Costa, Raphael Rolim de Moura, Edison Reva, João
5 Carlos Diório, William Weinert, Rosangela Maria Battistella, José Rodriguez Limeres, Serginho do
6 Posto, Giziane Maria Rodrigues (titular), Hilma de Lourdes Santos (suplente), Ivo Roberto da Silva,
7 Sérgio dos Santos, Everton José B. Nogueira, Jean Michel Patrick Tumeo (titular), Luis Alberto lubel
8 (suplente), Fábio Pini, Rivail Vanin Andrade, Walter Gustavo Linzmayer (titular), Janaina de Fátima
9 Chudzik (suplente), Rodrigo Bautar Auffinger, Rodolfo B. de P. Jaruga, Elair de M. e Silva Grassani
10 (titular), Ivo Sérgio Pereira Santos(suplente). Convidados: Gina Paladino (Agência Curitiba de
11 Desenvolvimento),Rosa Moura(Observatóriodas metrópoles). Secretária Executiva do Concitiba:
12 Laércio Leonardo de Araújo, Sheila Branco, Léa Guimarães. Observadores: MarianaMarques Auler
13 (CAOP-Habitação e Urbanismo-MP, Cidade em Debate), Walter Xavier (Associação Comercial do
14 Paraná-ACP),Maria Miranda (IPPUC), Ana Carolina (CAOP-HU-MPPR),MiguelRoguski (IPPUC),
15 Fabiane Piovezan (IPPUC), Manoel Barcelos (IPPUC), Virginia Laura Fernandez (UFPR), Márcia
16 Krama (IPPUC). 1- Abertura: O presidente Sérgio Pires verifica a existência de quórum e inicia a
17 reunião cumprimentandoe dando as boas vindas a todos os presentes, e as convidadas Gina Gulineli
18 Paladino Diretora Presidente da Agencia Curitiba e a geógrafa Rosa Moura as palestrantes que irão
19 discorrer sobre desenvolvimento urbano e regional. 2- Pauta: O presidente solicita ao secretário
20 Executivo Laércio Leonardo de Araújo que conduza a discussão da pauta da 30' RO a qual foi
21 encaminhada previamentejuntamente com a convocação e a mesma é aprovada por unanimidade. 3-
22 ADrovacão da Ata da 29' RO - após observaçõesdas conselheirasElair de M. e Silva Grassani e da
23 Janaina de Fátima Chudzik (suplente) discussão os conselheiros aprovam a ata da 29' reunião. 4-
24 Informes da Secretaria Executiva: 4.1- Ausências Justificadas Conselheiro Titular: Hélio
25 Wirbinski, LuÍsa Pacheco Castanho Simonelli, Leonardo Afonso Brusamolin e Ivone de Jesus ,
26 convocados os suplentesJosé Rodriguez Limeres, Ver. Dona Lourdes, Willian Weinert e Ronaldo
27 Torquato. 4.2 - Correspondência Recebida: CâmaraMunicipal de Curitiba, face período eleitoral e
28 renuncia dos vereadores Jonny Stica e Jorge Bernardi, a câmara indicou como titulares os vereadores
29 Serginho do Posto e Hélio Wirbinski e como suplentes o ver. Toninho da Farmácia e Dona Lurdes
30 respectivamente,aos quais é dados as boas vindas como novos conselheiros. 4.3 Avisos: a ocorrência
31 das AudiênciasPúblicas de Revisão do PD, 9 audiênciashoje quinta feira é a 5' AP, foram distribuídos
32 cartilhas aos conselheirosque são as mesmasdistribuídasnas audiências,ao mesmo tempo que distribui
33 cartazes de divulgação das audiências para levarem as suas entidades. O presidente Sérgio Pires
34 esclarece que nas audiências as pessoas estão deixando de olhar a cidade somente com questões
35 pontuais, e se preocupamcom a cidade como um todo, todos os resultados destas audiências estão no
36 site do Plano Diretor o, assim como temos a cartilha, as apresentações realizadas, e o site possibilita
37 acompanharo dia a dia das discussõesda revisão, e esta sendorealizadadivulgaçãomaciça, nos ônibus,
38 terminais de transporte, creches, postos de saúde, buscando que este processo estabeleça um plano
39 diretor cidadão e agradeceaos conselheirosas discussõesdentro das câmaras temáticas. 4.4: Informes:
40 sobre a criação das quatroCâmarasTemáticas,CâmaraTemática de EstruturaçãoUrbana e Ambiental-
41 CTEUA, CT de Mobilidade e Transporte-CTMOB,CT de Politica Econômica e Social e CT de
42 Habitação-CTHAB.Neste momentocada câmarajá se reuniu por duas vezes, definiramseus regimentos
43 internos, elegeram seus coordenadorese relatores, montaram um plano de trabalho, e já iniciaram as
44 discussões,nesta trajetóriareservar espaçonuma das reuniõesdo Concitibapara apresentaçãodo estagio
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45 das discussões nas câmaras, antes da aprovação do relatório final pelo plenário. Coordenadores na
46 CTHAB: Leonardo Afonso Bruzamolin, relator Mauricio de Souza, CTMOB: Rodolfo Jaruga, relatores
47 Janaina e José Rodriguez Limeres, CTPES: coordenador Luis Fernando Gomes Braga, relatores Paulo
48 Rolando de Lima e Leonardo Afonso Bruzamolin e na CTEUA: coordenador Luis Carlos Borges da
49 Silva relatores Elair de M. e Silva Grassani e Luis Fernando Gomes Braga, Explica que sempre que nas
50 câmaras dos dois relatores um é do poder publico e outro é da sociedade organizada, e também das
51 datas de reuniões das câmaras sempre definidas pelos membros de cada câmara. Informa que vai
52 encaminhar o calendário a todos os conselheiros, membros da câmara direito a voz e voto, e salienta
53 ainda que todo o conselheiro que quiser participar das discussões pode mas só terá direito a voz e não a
54 voto. 5- Apresentacão "Desafios do Desenvolvimento Econômico em Curitiba": pela Diretora
55 Presidente da Agencia Curitiba a economista Gina Paladino, Economista formada pela UFPR, com
56 cursos de especialização e mestrado no Brasil, França, Japão e Suíça. Histórico profissional dedicado ao
57 planejamento e à gestão de programas e projetos nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, indústria,
58 empreendedorismo e cooperação universidade-empresa. Publicou livros e artigos e foi professora
59 universitária. Além de consultora, exerceu funções de Coordenadora de Ciência e Tecnologia da
60 Secretaria de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná (SETI); Diretora da
61 Incubadora Tecnológica do TECPAR; Coordenadora de Administração Estratégica do Instituto Euvaldo
62 Lodi (IEL NacionallCNI) - Brasília-DF; Diretora e Conselheira da Associação Nacional de Parques
63 Tecnológicos e Incubadoras de Empresas (ANPROTEC); Correspondente da Agência de Noticias da
64 Confederação Nacional da Indústria (CNI) na Europa; Diretora Executiva do Instituto Euvaldo Lodi -
65 PR e Assessora da Presidência da FIEP; Superintendente das Áreas de Pequenas Empresas Inovadoras e
66 de Subvenção e Cooperação da Agência Brasileira de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e
67 Inovação (FINEP/MCTI). Atualmente é Presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento. Gina
68 Paladino, agradece ao IPPUC, ao Sérgio Pires, ao Miguel Gaissler, ao Fernando Braga, ao Laércio de
69 Araújo, eterno presidente do CMERT, presidente deste conselho até recentemente e que contra a
70 vontade dela deixou o cargo, a 30 anos na exerce sua profissão na mesma área, na economia, agora na
71 inovação e criatividade, entusiasta e estudando economia, privilégio de participar da equipe do prefeito
72 Gustavo Fruet e vem trazer sua reflexão do mundo econômico na revisão do plano, um panorama da
73 atividade econômica da cidade, com um olhar contemporâneo do desenvolvimento local, novas
74 variáveis, tem que dialogar organicamente com outras áreas, 20 anos atrás a área de educação estaria a
75 margem desta discussão, e hoje é fundamental questões relacionadas, conhecer o DNA da economia de
76 Curitiba, comparada com outras cidades e sua inserção na economia mundial. Slide I: Vantagens
77 Locacionais, Curitiba no Mundo. Localização Estratégica. Slide 2: Curitiba no Brasil. no Paraná, na
78 Região Metropolitana e vizinhos mais próximos. PIB, IDH, montar para entender a cidade, densidade
79 demográfica, comparar com outros municípios vizinhos, apresentando uma densidade muito alta. Slide
80 3 - Principais Indicadores Econômicos: seleção criteriosa dos principais indicadores econômicos: PIB,
81 Estabelecimentos, Trabalhadores, Taxa de Desemprego, Salário Médio, Média de Anos de Estudo,
82 destaca que a taxa de desemprego, alterna com Porto Alegre, possui a menor taxa de desemprego, com
83 indices de 3,3 e 3,7, qualquer economista sabe que abaixo de 4% é economia de pleno emprego. Fase
84 áurea do ponto de vista econômico extremamente dinâmica cresce mais que o Brasil, se este cresce a
85 2%, o Paraná mais e Curitiba muito mais que o Paraná, o salário médio é um dos mais altos do Brasil,
86 R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para empregos formais, salário altíssimo, indica que
87 atividades econômicas na área de serviços, que pagam menos que isso não virão para Curitiba, irão para
88 a região metropolitana, por exemplo Call Center não se sustenta economicamente em Curitiba porque
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89 pagam um salário abaixo da média, vai pra outra cidade da RMC, sem falar de outros fatores como
90 aluguel, nos coloca em competição territorial com outros territórios. Outro indicador que é a média de
91 anos de estudos formais, é o indicador mais importante, que nos diz sobre a produtividade média de uma
92 região, nos estamos com uma média de 8,8 anos de estudo referente à RMC (2009), em Curitiba
93 estamos com 9 para pessoas com mais de 25 anos, significa que a produtividade média deste território é
94 muito baixa, pior que o resto do brasil Pergunto qual a média de estudos de Buenos Aires? Qual a idade
95 média de anos de estudo que a OCDR recomenda? É de 12 anos, nosso indicador é pouco, nossa
96 economia esta no mundo global, informações básicas pra começar a entender a dinâmica e a natureza de
97 meu território. Slide 4: Composicão do PIB de Curitiba: PIB 2011 = 58,1 bilhões, Serviços = 80,48%,
98 Indústria 19,48% e Agropecuária = 0,04%. Serviços, aqui entendido como a junção do comércio antigo
99 comércio é serviço no mundo moderno, lojas fisicas deve ser menos de 20%, "ecomerce" mais ele cai
100 na área de serviços. Slide 5 - Evolucão da Composicão do PIB de Curitiba: em 2.000 _
101 Serviços=76,95%; Indústria =23,00%. Em 2.005 - Serviços=77%, Indústria = 22,95%. Em 2011 -
102 Serviços=80,48%, Indústria=19,48%. O que se nota é a velocidade desta mudança, na qual a área de
103 serviço esta evoluindo em nossa economia. A previsão é que em 2.020, proporcionalmente, os serviços
104 ocuparão 90% da nossa economia, temos que entender a Curitiba como uma cidade de serviços. As
105 indústrias estão próximas de nos, na Região Metropolitana, Renault montadoras. Slide 6 - PIB -
106 Ranking Nacional Municipal: Curitiba é o 4° maior PIB Municipal do Brasil. Em bilhões _ I° São
107 Paulo/SP= R$ 477,0; 2° Rio de JaneirolRJ = R$ 209,4; Brasilia-DF = 164,5; CuritibaIPR = 58,1 e Belo
108 HorizontelMG = R$ 55,0. Curitiba esta bem posicionada. Slide 7 - PIB Per Capita - Curitiba em 2011,
109 R$ 32,9 mil equivalente a US$ 19,6 mil - historicamente é superior ao PIB per capita do Paraná e do
110 Brasil, em 2002 era R$ 12,2 mil, Paraná R$ 8,9 mil e Brasil R$ 8,4 mil 2011 Curitiba R$ 32,9 mil,
111 Paraná 22,8 mil e Brasil 21,5 mil. Slide 8 - PIB per capita: Ranking Nacional (Fonte: IBGE-2011):
112 Posição das capitais no ranking nacional, Curitiba em 297°, atrás de Vitória-ES com R$ 85,79 mil,
113 Brasília-DF 72° São Paulo-SP em 160°, Rio de Janeiro 295°. Na frente de Porto Alegre em 312°,
114 Manaus em 470°, Florianópolis em 521°, Belo Horizonte em 706°. Slide 9 - Estabelecimentos
115 Econômicos em Curitiba: Fonte RAIS - MTE/2012. Número de estabelecimentos formais = Total de
116 145.048, Estabelecimentos de Tecnologia da Informação - TIC = 5.482; Estabelecimentos de
117 Tecnologia = 7.369; segmento de maior valor agregado e desta forma destaco dos demais segmentos.
118 Slide 10 - Estabelecimentos Econômicos em Curitiba: Em Curitiba existem 145 mil estabelecimentos
119 formais. 120.444 empresas optantes pelo Simples Nacional. Em termos de porte, Micro= 96,5 %;
120 Pequena=2,9; Média= 0,5 % e Grande= O, I%, adotando-se a classificação de O a 19 empregados =
121 Microempresa, 20 a 99 empregados = Pequena Empresa, 100 a 400 empregados = Média Empresa e 500
122 ou mais = Grande Empresa. Serviços= 50%; Comércio=37%; Indústria 12%e Setor Primário 1%. Slide
123 Ii - Mercado de Trabalho de Curitiba (fonte TEM-2012): 967 mil trabalhadores formais. Nos Serviços
124 = 65,5%; No Comércio = 16,5%;Na Construção Civil= 5,8%; Na Industria 12,1%; No Setor Primário=
125 0,1%. Por porte nas grandes empresas = 45,8%, nas Micro 21,9%, nas pequenas= 16,9% e nas
126 Médias=15,4%. Salário Médio por Setor: Indústria R$ 2.746,77; na Construção Civil=I.776,79; no
127 Comércio= 1.495,38; no Serviço= 2.583,20; e no Setor Primário= 1.778,30, com uma média de R$
128 2.376,21. Slide 12 - Distribuicão das Atividades Econômicas: Lista de 26 bairros de Curitiba, de um
129 total de 75, com maior densidade econômica. Começa com o Centro com 26.454 estabelecimentos,
130 Cidade Industrial com 10.233, segue com Boqueirão com 9.532, Agua Verde com 8.427 até Alto da XV
131 com 2.662e por ultimo Tatuquara com 2.508 estabelecimentos. Slide 13 - Perfil Econômico das
132 Regionais de Curitiba - (SEBRAE 2013): Para quem deseja conhecer em detalhes o perfil de todas as
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133 regionais, esta disponíveis na web, www.agenciacuritiba.com.br.Slide 14 - Negócios Promissores em
134 todas as Regionais de Curitiba (SEBRAE/2013): Negócios mais promissores, para evitar a mortalidade
135 das empresas nascente, serve como orientação para os novos negócios. Centro Automotivo, Centro de
136 Estética, Creche, Escola, Funilaria e Pintura, Limpeza e Conservação, Limpeza e Jardinagem, Loja de
137 Conveniência, Loja de Materiais de Construção, Loja de utilidades Domésticas, Marido de aluguel,
138 Minimercado e Restaurante. Os maridos de aluguel, destes 15% são mulheres, estão saindo dos MEl,
139 que são R$ 60.000/ano, R$ 5.000,00/mês, e indo pra microempresa. Slide 15 - Principais Negócios
140 Promissores por Regionais em Curitiba (SEBRAE/2013): Informa por bairro das regionais as atividades
141 promissoras. Slide 16 - Taxa de Desemprego (Regiões Metropolitanas) (Fonte:IBGE e IPARDES _
142 outubro/20l3): Curitiba tem a segunda menor taxa de desemprego do país. Porto Alegre com 3,0%,
143 Curitiba com 3,3%, Rio de Janeiro e Belo Horizonte com 4,1%, São Paulo com 5,6, Recife, 6,1 e
144 Salvador com 9,1%. Slide 17 Microempreendedores Individuais-MEIs (Portal do
145 Empreendedor/2014): 43 mil MEls em Curitiba representam 22,55 % em relação ao Paraná. 51%
146 homens e 49% mulheres, 216 mil MEls no Paraná e 04 milhões no Brasil. Em 2009 eram 379 hoje são
147 43.720 em Curitiba. Forma de atuação dos MEls. 12,25% já fazem negócios pela internet. Principais
148 Atividades desenvolvidas pelos MEls por gênero. Slide 18 - Comércio Exterior de Curitiba -
149 Exportações (MOlC/2013): Curitiba é a 5" capital que mais exportou em 2013. As exportações
150 atingiram um total de 1,6 bilhão, 425 empresas, Principais produtos: 1- Tratores Rodoviários para
151 semirreboques (9,7%); 2- Chassis c/ motor diesel e cabina, carga>20 t (8,3%); Torneiras e outros
152 dispositivos para canalizações (6,3%). Principais destinos: Argentina (19,4%), Peru (13,4%), Alemanha
153 (11,5%) e Chile (8,3%). Slide 19 - Comércio Exterior de Curitiba - Importacões (MOIC/20B): 5"
154 capital que mais importou em 2013. Importações= US$ 4,7 bilhões, 1.668 empresas. Principais produtos
155 l-Partes e acessórios para tratares e veículos (2,5%), 2- tela para microcomputadores portáteis
156 policromática (1,7%), 3- partes e acessórios de carrocerias para veículos (1,6%). Principais origens:
157 China (28,8%), Estados Unidos (11,3%), Alemanha (7,2%) e Suécia (7,1%). Slide 20 - Infraestrutura
158 para a economia - Telecomunicacões (Anatel-2012): Telefonia fixa 1,4 milhões de telefones instalados,
159 em 4 principais empresas. Telefonia Móvel 5,2 milhões celulares, 5 operadoras e 857 estações
160 radiobases. Rede de Fibra Ótica- 100Mbps, da Copel. Excelente instrumento de atração de empresas.
161 Sugere fazer o plano Diretor do Subsolo de Curitiba. Slide 21 - Modal Aéreo (INFRAERO/2013)
162 Aeroporto Bacacheri, utilizado por pequenas aeronaves. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São
163 José dos Pinhais. 18 km de Curitiba, passageiros 6,7 milhões de pessoas, 38,3 milhões KG, 82 mil
164 aeronaves aterrissaram no aeroporto. Nos 3 primeiros trimestres de 2013, o aeroporto Afonso pena ficou
165 em 10lugar no nível de satisfação dos usuários, fonte Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
166 República/2013. Slide 22 - Modal Marítimo (ANTAQ/2013): Porto de Paranaguá é o maior porto
167 graneleiro da América Latina, é o 30maior porto em movimentação de cargas em 2013; movimentou
168 41,9 milhões de toneladas em 2013. Principais cargas: soja, fertilizantes e adubos, farelo de soja, açúcar,
169 milho, contêineres, congelados, derivados de petróleo, álcool e veículos. Slide 23 - Modal Rodoviário:
170 Foz do Iguaçu: 637 km, Porto Alegre: 711 km, São Paulo: 408 km, Paranaguá: 90 km,
171 Florianópolis:300 km. Slide 24 - Atratividade de Investimentos: Curitiba é uma cidade com bom grau
172 de atratividade de investimentos. A existência da Escola Internacional era um dos fortes atrativos em
173 Curitiba, na hora da disputa final de receber indústrias. Curitiba esta se constituindo numa das cidades
174 mais atrativas do Brasil para atração de espaços de coworking, espaço compartilhado de
175 empreendedores, temos onze espaços de coworking. Temos o maior espaço de coworking da América
176 Latina, pode até 300 espaços. Empresas do ultimo ano, Hard Rock Café, Cattini & Figlio, Mobyt,
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177 Stevanato, Pepsico, EFI, AIG, GIRO, Salher, Hyundai, Evolust, Perestroika. Startups é uma empresa
178 nascente, pesquisando um foco de negócio, inovadora, mostra o potencial inovador de uma cidade.
179 Modelos novos de empresas e fatores locacionais, o foco é a pessoa e não apenas o produto. Slide 25 -
180 Empresas de TI na Grande Curitiba: Principais empresas de TI da região de Curitiba: BRQ, TROX
181 Technik, Accenture, Wipro, Visum, Positivo Informática, TIVIT, TOTVS, Microsoft, Stefanini. Slide
182 26 - Centro de Servicos em Curitiba: Principais empresas de serviços em Curitiba: ALL, VOLVO,
183 HSBC Global Technology, Mondeléz International, Accenture, NSN, BRF, ExxonMobil, SOLVAY.
184 Slide 27 - Turismo em Curitiba - CTUR/2012 e 2013, MTEIRAIS/2012
185 3,7 milhões de turistas (47% a negócios e eventos); 52% dos turistas possuem ensino superior ou mais;
186 Gasto diário individual de US$ 106,00; 295 hotéis e similares e 19,8mil leitos hoteleiros. Déficit de um
187 centro de feiras e convenções. Slide 28 - Gastronomia em Curitiba: Possui mais de 7 mil
188 estabelecimentos no ramo da alimentação empregando aproximadamente 26 mil trabalhadores. Polos
189 Gastronômicos de Santa Felicidade (comida italiana), Batel, Alto da XV, Mateus Leme (frutos do Mar),
190 Av. das Torres (churrascarias). Restaurante Madalosso o maior da América Latina, com capacidade de
191 4.645 pessoas, 4 mil refeições em um dia movimentado. Curitiba Restaurante Week um dos mais
192 importantes eventos gastronômicos do mundo. Slide 29 - Taxa de Alfabetizacão (IBGE/2010): Curitiba
193 e Florianópolis têm as maiores taxas de alfabetização das capitais. Florianópolis com 97,91%, Curitiba
194 com 97,87%, Porto Alegre (97,72%), Belo Horizonte (97,13%), Rio de janeiro (97,05), Vitória
195 (97,02%), São Paulo (96,82%). Slide 30 - Educacão Básica em Curitiba (IPARDES/2012 e
196 MEC/INEP/2011): Estabelecimentos em Curitiba por setor Privado: 822, Municipal=631, Estadual=
197 152 e Federal=3. Estabelecimentos nos três niveis Infantil com Creche, Infantil e Fundamental=1.608.
198 Matriculas (Infantil com Creche, Infantil e Fundamental), Total=295.388 alunos. Slide 31 - Ensino
199 Médio em Curitiba (MEC/INEP/2012): 208 estabelecimentos, 4 federal, 125 estadual e 79 privado, com
200 81 mil matriculas. Evasão escolar 18% dos jovens de 15 a 17 anos. Posição das três primeiras escolas
201 classificadas de Curitiba no ENEM 2012: Universidade Federal do Paraná-SEPT classificada em 107°,
202 Colégio Bom Jesus N. S. de Lourdes em 123°,ColégioSanta Maria em 155° lugar
203 Slide 32 - Educação Profissional em Curitiba (lNEPI2013): 53 instituições de ensino médio profissional
204 (públicas e privadas) 56 cursos ofertados com 13,7mil alunos matriculados. Slide 33 - Curitiba: Ensino
205 Superior Presencial: 66 instituições de ensino Superior (MEC/2013), 805 Cursos Superiores
206 (MEC/2013) e 126 mil alunos matriculados, 52% mulheres e 48% homens (lPARDES 2012), 5
207 Universidades e 4 centros Universitários, 41 faculdades e 16 Faculdades de tecnologia. Slide 34 -
208 Curitiba: Ciência,Tecnologia & Inovacão (MCT/2012): Base Tecnológica= 7,4 mil estabelecimentos, 93
209 mil empregados no setor. Tecnologia da 1nformação=5,5 mil estabelecimentos, 35 mil empregados no
210 setor, 4' posição de empregos e estabelecimentos de TI das capitais. 83 instituições de ciência e
211 tecnologia. Slide 35 - Migracão de Talentos no Brasil (lPEA-dez/2013 - 2005-10): Em Curitiba, em
212 2013imigraram 34.945 e emigraram 22.433, com saldo de 12.512 talentos. Curitiba é a segunda cidade
213 brasileira que apresentou saldo positivo em atração de talentos. A primeira é Brasília, com saldo de
214 17.330. Florianópolis saldo de 11.287, Campinas 9.404 e Itajai 8.283. O que é talento? São aqueles
215 jovens com 18 anos ou mais e que alta escolaridade com curso superior ou mais. Slide 36 - Desafios do
216 Governo Municipal: Plano de Governo 2013-16 - Reposicionar Curitiba no patamar das principais
217 cidades inovadoras e criativas do mundo, desenvolvendo a economia verde e criativa, aproveitando
218 melhor os recursos e fomentando as competências e o empreendedorismo local. Slide 37 - Focos do
219 Desenvolvimento 2013-2016: Sustentabilidade. Economia Criativa, Inovação, Economia Digital
220 Economia Verde. Micro e pequenas Empresas, Microempreendedores Individuais. Slide 38 - Economia
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221 de Servicos da Cidade: Representar o PIB da cidade numa Pirâmide com Serviços Pessoais e das
222 Famílias na base, logo acima Serviços Coletivos: Mobilidade, Saúde, Educação, Lazer, esporte, etc,
223 mais acima Serviços para empresas e no topo Economia Criativa, que possuem maior Valor Agregado,
224 maior produtividade e geram maior valor pra sociedade. Slide 39 - Definicão e Elementos da Economia
225 Criativa: "Economia Criativa é o conjunto de setores ligados a criatividade e novas tecnologias e são
226 esses setores que hoje, no mundo atual, são fundamentais para se obter diferencias de competitividade."
227 Adriana Dias. "Ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a criatividade e o
228 capital intelectual como principais insumos." ONU/UNCTAD-2012. Pilares importantes são a Cultura
229 Local, Tecnologia, Conhecimento e Empreendedorismo. Slide 40 - setores da Economia Criativa:
230 Propaganda, Filme e Video, arquitetura, Software e de Lazer, Arte e antiguidades, Artes Performáticas,
231 Artesanato, Edição, Design, Jogos de computador, Moda, Televisão e Rádio. Endogenia + Cultura.
232 Curitiba conta com 22 mil profissionais nos segmentos da Economia Criativa. Curitiba é a 12' cidade
233 brasileira no Índice de Criatividade. Transformar criatividade em PIB. Slide 41 - Instrumentos
234 Econômicos Municipais: Investimentos (inclusive TIC): compras governamentais; Incentivos Fiscais
235 (ISS, IPTU, ITBI); Parcerias (Estadual, Federal e Privadas); Legislação e ambiente de negócios;
236 Capacitação de Trabalhadores e Apoio aos Empreendedores. Legislação que da algum beneficio a
237 implantação de atividades na cidade. Slide 42 - Exemplos de acões e programas - PPA: Programas e
238 projetos definidos no PPA para os 4 anos. Slide 43 - Indicadores de Desenvolvimento: Índice de
239 Criatividade das cidades; Índice FIRJA de Desenvolvimento das Cidades-IFDM, Índice FIRJAN de
240 Gestão Fiscal-IFGF, Índice de Desenvolvimento Municipal para MPEs-IDMPEs, Índice de
241 Competitividade Urbano-ICUR, Taxa de Sobrevivência de Empresas, Salário Médio dos Trabalhadores,
242 Média de Anos de Estudos, Taxa de Desemprego, PIB e PIB Per Capita. Slide 44 - Curitiba- Índice de
243 Desenvolvimento Econômico (I): Índice de Criatividade das cidades = 86,3. Índice FIRJA de
244 Desenvolvimento das Cidades-IFDM (2010) = 0,9024. Slide 45 - Curitiba- Índice de Desenvolvimento
245 Econômico (2): Índice FIRJAN de Gestão Fiscal-IFGF (2011) = 0,8073. Taxa de Sobrevivência de
246 Empresas (2007) = 69,7%. Slide 46 - Curitiba- Índice de Desenvolvimento Econômico (3): Índice de
247 Desenvolvimento Municipal para MPEs-IDMPEs (2012) = 0,777. Anos de Estudo (2009) = 8,8. Slide
248 47 site do portal da Agência - www.agenciacuritiba.com.br. Debate: Conselheiro Rodolfo Jaruga:
249 Curitiba esta preparada para albergar atividades da economia criativa, pergunta Curitiba pode ser
250 preponderante na economia criativa e da tecnologia da informação, qual a proporção desta economia da
251 cidade e na região metropolitana, seria a almejada? Gina Paladino: A cidade tem duas dimensões a
252 cidade e a região metropolitana, a economia de Curitiba esta no contexto da região metropolitana, cada
253 vez mais baseada em serviços, as indústria de médio e grande porte na rmc, porque tem espaço, e
254 atrativos, e Curitiba se beneficia disto. A cidade se beneficia desta localização. A indústria tem uma
255 vantagem em relação aos outros tem uma produtividade mais alta, tem ganho de produtividade mais
256 rapidamente, por exemplo a aquisição de uma máquina, já nos serviços a produtividade cresce
257 dependendo exclusivamente na qualificação das pessoas. Conselheiro Ivo Sérgio Pereira Santos:
258 Quais os setores da economia criativa Curitiba na qual ela esta bem equipada e quais necessita mais
259 incentivo e quais ela é deficitária e qual ela esta bem? Gina Paladino: Fica para a próxima palestra,
260 quandodo convidada pelo Laércio e pelo Braga. Atualmente possui potencial muito bom no audiovisual.
261 Conselheiro Gustavo Linzmayer: de que forma podemos contribuir para que parte disso aconteça,
262 como poderiamos fortalecer no PD? Gina Paladino: Esta pergunta já foi feita há 30 dias, quais dessas
263 questões deveríamos olhar com mais atenção para ser considerado no PD, foi realizada matriz na qual
264 precisamos ajudar para tomar mais virtuoso e acelerar o processo, por exemplo estimular a indústria da
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265 fibra-ótica, reclassificação de atividade econômicas, zoneamento. Conselheiro Luis Fernando Gomes
266 Braga: todo o conteúdo produzido na discussão da revisão do Plano Diretor esta migrando para o site
267 do PDI4, recomenda acessar estes materiais a partir do site. A Coordenadora Administrativa Sheila
268 Branco, observa que na página 67 da cartilha tem um resumo dessa matriz. Intervalo para
269 confraternização, coffeebreak. Conselheiro Luis Fernando Gomes Braga na qualidade de presidente
270 da plenária pede aos conselheiros pegar a cartilha cartazes e um conjunto de informações na cartilha. 6.
271 Palestra "A Região Metropolitana de Curitiba sob O ponto de Vista Econômico e Social" da
272 geógrafa Rosa Moura, Começa sua palestra comentando que voltar ao IPPUC sempre é gratificante
273 pois foi acolhida pelo instituto nos idos de 1970, se sente feliz de estar novamente no IPPUC. Cita a
274 música do Renato Russo quando ele canta mais do mesmo, pois na 5' COMCURITIBA falou também
275 da Região Metropolitana de Curitiba-RMC. Slide I - Espacialidade da RMC, é um ponto importante, na
276 da socioeconômica metropolitana fazendo ligação com que a Gina Paladino falou e da desigualdade
277 socioespacial situação social muito preocupante e a novidade que é a discussão do Estatuto das
278 Metrópoles e o Plano Diretor Municipal. Slide 2 - Espacialidade Metropolitana: A Cidade Única -
279 Curitiba Cidade Polo Metropolitano - Áreas de Concentração da População-ACP, 46 no Brasil todo,
280 Quando a ACP Metrópole de Curitiba Aglomeração, aglomeração urbana, aglomerado urbano, núcleo
281 urbano central-NUC, tudo isso é uma cidade só. O inconveniente que a RMC é administrada por 14
282 prefeitos e 14 câmaras e deveriam ter 14 conselhos. A RMC possui 29 municipios em 2014, é um
283 espaço formal vai de Sta Catarina até São Paulo, mas somente 14 municípios fazem parte da ACP de
284 Curitiba, seria interessante se pudéssemos desenhar um modelo de planejamento e gestão desses 14.
285 Slide 3 - Espacialidade Metropolitana: Mapa da RMC traz área urbana, (cor de rosa) é grande e
286 totalmente continuo e como respinga em varias sedes municipais dos municipios da rmc, no entorno
287 desta área marcado em (bege) a área periurbana área que esta sobre pressão para se tomar urbanizada
288 no núcleo e ainda temos atividades rurais verde as áreas rurais, o IBGE utilizou estas manchas continuas
289 para definir as ACP da RMC. Slide 4 - Mancha Urbana da Cidade Única: Zoom da mancha urbana da
290 Cidade única: quadriculado que aparece no norte pé a área com maior crescimento na ultima década e
291 devera continuar, e marcadas espaços não formais, a cidade tem um pedaço de altissimo crescimento
292 onde estas unidades de áreas não formais em sua maioria dentro de Curitiba. Slide 5 - Principais Fluxos
293 Pendulares: fluxos das pessoas para estudo e para trabalho, isto é, mora num municipio e vai estudar ou
294 trabalhar em outro municipio, a dinâmica é muito grande entre os municipios, tem fluxos vindo para
295 Curitiba e saindo de Curitiba. Slide 6 - Socioeconomia Metropolitana: Desde os anos 70, distribuição da
296 população, nos 29 municipios, nos anos 7° Curitiba respondia por mais 60% da população da rmc, 13 da
297 ACP e demais 29 municipios 20%. Em 20I I Curitiba perde participação e os 13 da ACP ganham mais
298 participação, pop se concentra no miolo da ACP de Curitiba. Slide 7 - Participacão no Valor
299 Adicionado do Paraná: A renda na RMC continua aumentado sua participação no valor adicionado do
300 Paraná, 20I I. Curitiba sofre uma mudança, no final da década de noventa com o polo automobilístico
301 começando a funcionar, e os restantes 13 municipios do ACP , entra uma atividade industrial muito
302 forte, Curitiba começa a recuperar sua participação, em virtude dos serviços com alto valor agregado.
303 Acontece com todas as metrópoles nacionais e até internacionais. A indústria sai de Curitiba e vai para o
304 entorno metropolítano, os serviços são as grandes marcas internacionais, sofisticação dos serviços em
305 Curitiba. Serviços Juridicos, financeiros. Slide 8 - Valor Adicionado Total: Os serviços e a indústria,
306 estão muito concentradas em Curitiba e ACP, Curitiba concentra 44% do valor adicionado da RMC,
307 quase metade do valor adicionado da RMC, em 40% concentrado em SJP e Araucária, estes municípios
308 levam quase toda a renda da RMC. Slide 9 - Emprego: Emprego formal a variação do emprego onde
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309 ela aconteceu, se deu dentro de Curitiba e no Setor de Serviço e Comércio, secundariamente em São
310 José, Araucária, São José dos Pinhais e Colombo. A variação de Curitiba foi extremamente maior do
311 que todos os demais municipios, não esta havendo desconcentração, o que Curitiba arrecada de tudo
312 isso é muito relevante para o território da RMC. Slide 10 - Indústria: A participação da indústria da
313 RMC, no Parana, cresce muito nos anos 90 e agora da uma leve recuada em decorrência de um processo
314 de industrialização no interior do Paraná. Dentro da RMC, final dos anos 90 a participação da indústria
315 era quase repartido ao meio a participação das indústrias, hoje a indústria deixa o território de Curitiba e
316 passa se situar nos demais da região, mas isto não significa desindustrialização. Slide Ii - Distribuicão
317 das indústrias na RMC: Ela esta terminando de editar um livro para o Observatório das Metrópoles, que
318 vai estar no site do observatório em agosto, acessivel gratuitamente, são 15 livros um para cada região
319 metropolitana brasileira. Na década de 50 as indústrias estão somente dentro do município de Curitiba,
320 20 anos depois elas se espalham fora de Curitiba, em Araucária, São José, Campo Largo, em 1996, com
321 a implantação do polo automotivo, e em 2008, cada vez mais distantes da fronteira com Curitiba. Vejam
322 como a cidade única tem que ser pensada como uma coisa só, não podemos pensa-Ia só. O processo
323 revisor tem que considerar, esta realidade. Slide 12 - mapa do deslocamento da atividade industrial:
324 1996 - sai de Curitiba vai para a fronteira do municipio, em 2008, ocorre mobilidade em todas as
325 direções, mudança de propriedade, as áreas que tem custam muito caro, como as empresas tem
326 dificuldades, serviços e comércio, tem um mercado consumidor nos 13 municípios que compões a ACP.
327 Slide 13 - Cidade Unica e as Desigualdades Sócio Espacial. Slide 14 - A Cidade Única e o bem estar
328 das pessoas: Gráfico Índice Global do Bem-estar Urbano da RMC, assim consigo saber aonde esta o
329 problema e a maravilha, o IBU, composto em 5 dimensões, a Mobilidade Urbana, considerando a média
330 das 15 regiões metropolitanas, as principais brasileiras, com relação ao índice global a Região de
331 Curitiba é a 3' metrópole do Brasil, em bem estar urbano do Brasil ficando atrás de Florianópolis e de
332 Campinas. Dimensões de Mobilidade Urbana a RMC esta em Condições Ambientais Urbanas a região
333 não esta tanto melhor, abaixo da média das regiões metropolitanas brasileiras, condições habitacionais a
334 rmc esta bem melhor, atendimento a serviços metropolitanos urbanos também esta melhor, mas em
335 infraestrutura urbana a rmc fica com um dos índices mais baixos. Slide 15 - Mapa das dimensões, o
336 Índice Global e a Mobilidade: embora a RMC tenha a 3' posição global, mas existem condições
337 insuficientes de bem estar global que se localizam no limite da cidade de Curitiba, e estas pessoas estão
338 pressionando o municipio para usufruir aquilo que ela tem de bom. Slide 16: Porção Central e Norte na
339 qual todos os indicadores apresentam melhor qualidade, em compensação o sul do município se iguala
340 as regiões com menos bem estar, demonstrando de que se tem muito o que se fazer com relação ao
341 social em Curitiba. Slide 17 - Mapa da Dimensão da Mobilidade: Chama a atenção, é que o modelo de
342 transporte esta precisando de ser aditivado, principalmente dentro da cidade, pedaço da cidade que tem
343 que ser pensado com mais cuidado, por exemplo dentro de Curitiba o Cajuru não vai bem. Na coroa da
344 fronteira de Curitiba, as pessoas chegam nos terminais de Curitiba com uma condição razoável de
345 mobilidade, mas saiu dali acabou esta condição, por dois motivos não há integração completa do
346 sistema de transporte. Slide 18 - Mapa das áreas informais de moradias: Curitiba tem que ser pensada
347 no conjunto da região metropolitana, porque a pressão que é percebido, a localização são densas de
348 problemas no entorno metropolitano, porque são nocivos ao desenvolvimento do próprio polo
349 metropolitano. Slide 19 - Estatuto da Metrópole e Plano Diretor Municipal: É uma cidade única ou é
350 uma teoria dela. Conselheiro (não identificado) diz que mora na CIC e nela falta tudo. A gente vê o
351 centro ficar morto por falta de liderança. Ontem o Sérgio esta na CIC, Araucária esta emendada, tem
352 que ser tratada como uma coisa só. Slide 20 - O Estatuto da Metrópole estabelece: - Fundamentos,
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353 objetivos e diretrizes gerais da Politica Nacional de Planejamento Regional Urbano; - Instrumentos
354 desta Politica, planos, natureza e conteúdos; - Conceituação das Unidades Regionais Urbanas,
355 identificação, classificação e atualização periódica desses dados; - fundamentos e objetivos gerais do
356 sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas; - Composição do sistema e
357 caracterização de seus elementos componentes; - disposições gerais e as transitórias. Atualmente o
358 Brasil possui 60 regiões metropolitanas. Sonho conhecer Roraima pois tem três regiões metropolitanas,
359 Paraiba, Alagoas, em Santa Catarina existe apenas um só municipio fora de região metropolitana. O que
360 definiu uma região metropolitana foi uma vontade política, na RMC, pelo menos é polarizada por uma
361 cidade de natureza metropolitana. Em Santa Catarina a idéia de estabelecer metrópoles no estado inteiro
362 é em função de que possibilitam uma série de vantagens, tarifa um da telefonia, 2011, Minha Casa
363 Minha Vida-MCMV, PAC, é necessário pensar uma politica regional para o Brasil. A cidade única
364 possui elementos apontando o que pode se articular o que se pode associar, pode não, quer dizer deve. O
365 estatuto vem para regular este território a partir de um planejamento, com conselhos funcionando, para
366 que possam usufruir qualquer das vantagens dadas as regioes metropolitanas. Dois pontos cruciais,
367 Ministério das Cidades fica o todo poderoso para implantar tudo isso, o outro é da possibilidade da
368 efetivação esta regulação numa estrutura democrática, participativa, ampla envolvente que articule, e se
369 isto não acontecer não será possivel acessar nenhuma linha de financiamento publico para essa região.
370 Slide 21 - Destaques do Estatuto da Metrópole: Papel articulador e estimulador da união no
371 desenvolvimento de uma regionalização urbana homogênea, democrática, socialmente representativa,
372 intergovernamental, integradoraestimulante e dirigida à auto-sustentabilidade; - apoio à integração
373 regional ao estimular a articulação dos Planos Diretores Regionais e Nacionais; - consolidação do
374 circulo virtuoso iniciado pelo Estatuto da Cidade na amarração dos Planos Municipais, Regionais e
375 nacionais aos respectivos orçamentos, a lei de responsabilidade Fiscal e á Lei da Improbidade
376 Administrativa. Slide 22 - CAPITULO IV - Dos objetivos especificos da Política Nacional de
377 Planejamento Regional Urbano: Artigo 7° inciso IV - fomentar a pratica do planejamento territorial
378 regional urbano e de planos diretores urbanos regionais mediante a articulação e compatibilização dos
379 planos diretores de Municipios integrantes de uma mesma unidade regional urbana e a otimização dos
380 instrumentos das politicas regional e urbana estabelecidos nesta lei e na Lei n} 10.257 de 2001 -
381 Estatuto da Cidade. Slide 23 - Estatuto da Metrópole: Art. 7° ParagáfoÚnico - Visando consecução
382 dos objetivos estabelecidos neste artigo, determina obrigações para os Municipios a necessidade de
383 compatibilização regional dos planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais , a
384 união os estados e o Distrito Federal, também devem compatibilizar seus planos e programas regionais
385 urbanos e setoriais de desenvolvimento com os planos diretores dos municipios. Slide 24 - Ouestões
386 finais: - Porque não considerar já o projeto de lei em tramitação do Estatuto da metrópole. - Por que não
387 fazer valer a proposta de participação, intensificar o diálogo com os municipios e efetivar um fórum
388 metropolitano que decida de forma cooperativa e democrática o futuro da RMC. Slide 25 - site do
389 observatório - www.observatoriodasmetroooles.net. O livro a ser lançado em agosto, "Transformações
390 na organização socioespacial da Região Metropolitana de Curitiba". Debate: conselheiro Edison Reva:
391 Como seria na prática aplicação do Estatuto da Metrópole? Qual a participação do legislativo? E os
392 recursos do fundo, como seriam regidos e aplicados? Hoje temos uma outra percepção da RMC,
393 considerando não apenas a área urbana e conurbada, mas também as áreas com caracteristicas
394 rurais reforçando a questão da sustentabilidade". Rosa Monra: sustentabilidade é uma questão muito
395 séria no espaço periurbano, pois é ai que estão uma série de atividade de apoio à cidade, existe uma
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396 forte produção agrícola importante, mas vulnerável, mas muito pressionadas para se tornarem urbanas.
397 O que cabe a cada um, não se esbarrar na autonomia municipal, cria um fundo aperfeiçoa ao incentivo
398 aos consórcios a gestão compartilhada, cooperativa entre os municípios. Como as assembleias vão
399 receber este projeto? Não existe nada que esbarre na autonomia dos municípios. Conselheíro Vereador
400 Paulinho do Posto: barreira burocrática neste ponto, planos e orçamentos, plurianual, fundo consórcio.
401 Rosa Moura: o projeto de lei do estatuto das Metrópoles ainda esta em discussão, é possível melhora-lo,
402 a cidade única é um limbo é muito dificil de ser administrada, seria melhor um pacto, mas seria
403 impossível, mesmo aprovado ainda vai dar muito pano para manga, é muito complexo. Conselheiro
404 Rodolfo Jaruga: a questão metropolitana e da mobilidade, apontado num dos mapas, a falta de
405 equipamentos e ocupações irregulares, é onde acontece o maior numero de mortes, elas ocorrem na
406 parte sul da cidade, o poder público tem que interferir nesta realidade. A mobilidade regional ainda não
407 foi resolvida, o lote 4 que seria de responsabilidade da COMEC, teria que haver um convênio com a
408 URBS, todo ano este convênio tem que ser renovado, e é este lote 4 que pressiona a tarifa integrada, o
409 lote 4 que não foi ainda licitado, ainda vigora por regime de concessão, a metrópole tem tudo a ver com
410 isso, para uma gestão harmônica quem deveria gerir isto? Um ente metropolitano, resolveria esta
411 questão? Um terceiro ponto, com relação a mobilidade, é a distância percorrida, pois na medida que
412 ocupa a periferia hoje o trabalhador que vem ao centro passam uma hora e meia no transporte coletivo, é
413 muito tempo que se perde, tem a ver com esta metrópole que se esta construindo, o transporte de massa
414 deveria já pensar na região metropolitana. Rosa Moura: o indicador EBU, que mostra problemas na
415 mobilidade, e uma das ínformações consideradas é o tempo, ele tem um custo econômico forte, é um
416 grande nó. Chama a atenção, dos atropelamentos em vias públicas a dimensão do EBU em que Curitiba
417 esta pior é a da infraestrutura, que esta pior é na periferia. Pensar um pouco na gestão metropolitana.
418 Duas grandes dificuldades na gestão da RMC, e podemos pensar de forma integrada que são a
419 Mobilidade e Resíduos Sólidos. Conselheiro Rodolfo Jaruga: o famoso tripé, transporte, zoneamento
420 e vias públicas, é viável este modelo se espraie nos municípios lindeiros ou não é necessário para que
421 haja um planejamento integrado? Rosa Moura: planejamento integrado de transporte pode se dar de
422 várias formas, pode se dar a partir de terminais, onde precisa circular os ônibus na região metropolitana
423 e em cada caso encontrar uma saída. Não existe um modelo único. A questão esta aberta. Dado chocante
424 o movimento pendular cresceu muito a frote cresceu muito pouco e os individuais cresceu muito, que
425 tipo de veículo, crescimento de carros muitos velhos é muito grande. Conselheiro Gustavo Linsmayer:
426 na cidade existe muita discussão sobre a revisão do plano diretor, na Cultura, na mobilidade, ocorrem
427 audiências públicas, fica claro que a solução de problemas de Curitiba não se resolve somente em
428 Curitiba mas sim na região metropolitana. Isto fica claro na Audiências Públicas, nas oficinas, para os
429 técnicos, é evidente, Curitiba esta ficando no meio passo entre a Revisão do Plano e o Estatuto, por
430 exemplo o metro vai refletir nas linhas de ônibus. Alerta de rever modal, plano diretor, possibilidade de
431 transferir potencial das cidades vizinhas não somente dentro município, mas também para Curitiba.
432 Rosa Moura: sugere um fórum metropolitano com participação dos conselhos municipais. Conselheiro
433 Luis Fernando Braga: faz três comentários, um deles do setor periurbano, uma protocidade esta se
434 instalando na cidade, o instrumento da fração ideal que mesmo respeitando todos os módulos de
435 subdivisão, mas na realidade constituem condomínios que operam uma fragmentação do território. Dois,
436 o movimento de se criar uma organização, que é o decreto federal recente de 2011, estabelece a propõe
437 que cada município crie condições plenas para operar o licenciamento urbano ambiental integrado.
438 Sugere que os municipios do aglomerado central pudessem se articular em um grande ou localizados
439 criando corpo técnico conjunto e três - o tema do estatuto da metrópole ainda é incerto, dimensão
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440 politica, da polis, começa a discutir esta questão, na Câmara Temática de Estruturação Urbana e
441 Ambiental-CTEUA, vai surgir a recomendação com relação ao estatuto da metrópole. Conselheira
442 Elair de Macedo e Silva Grassani: o que fazer com a destinação dos Residuos Sólidos. Rosa Moura:
443 a gente vai ter que sair na frente sim, existem experiências concretas, quem sabe esta revisão não
444 possibilite esta discussão. Por último citando a fala da Gina, este é um grande problema da região
445 metropolitana, proporcionando uma valorização do entorno, a economia criativa sai do município e
446 passa a criar áreas de valorização longe da cidade polo. Conselheiro Ivo Sérgio: o estatuto da
447 metrópole pode ser utilizado para constituir um poder metropolitano? Rosa Moura: não temos a
448 institucionalidade da região metropolitana, é uma grande briga, neste momento a gente tem é que que
449 alargar este debate. O Secretário Executivo Laércio de Araújo, explica de que a pauta da próxima
450 reunião plenária do Concitiba será a partir de consultas as câmaras temáticas. O conselheiro Luiz
451 Fernando Gomes Braga agradece a presença de todos, e não havendo mais a ser relatado deu por
452 encerrada a reunião plenária ordinária. Às 18 horas e 15 minutos.

Sérgio Póvoa Pires
Presidente do CONCITIBA
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