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ATA DA 31" REUNIlo
ORDINÁRIA DO CO-"lCITIBA DE 2014
Aos 24 dias do mês de julho de dois mil c quatorze, as quatorze horu, e quin7e minutos, no Auditório do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba _ IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, n' 669,
bairro Cabral, nesta Capital, ocorreu a 31' Reunião Ordinária-RO do CONCITIBA do Conselho da
Cidade de Curitiba - CONCITIBA, sob a coordenação do conselheiro Luis Fernando Gomes Braga.
Estiveram presentes, conforme lista de presença anexa e parte inlegrunte desta Ata, os Conselheiros: Lui£
Fernando Gomes Braga, Chria de Almeida G. da Costa, Raphael Rolim de Moura, Edison Reva, Ricardo
Mac Donald Ghisi (titular), JOOo Carlos Oior;" ('uplonte), Leonardo Drusamolin Jr., RoslIllgela Maria
Battislella, Marco Aurélio Deckcr, José Rodriguez Limeres, Serginho do Posto, Giziane Maria Rodrigue,
(titular), Hilma de Lourdes Santos (,uplente), Ivo Roberto da Silva (titular). Luiz Carlos Molina
(suplente), Mauricio Rodrigues de Soum, Valdir Aparecido Mestriner, Evcrton José B. Nogueira, Orrny
Lcocâdio Hütl1er Júnior, Jean Michel Patrick Tumeo (titular). Luiz Alberto Iubel (suplente), Luis Antonio
Laurentino (titular), Edenir Zandoná Júnior (suplente), Rivail Vanin Andmde, Walter Gusta,o Línzmayer
(titular), JanaÍna de Fátima Chudzik (suplente), Rodolfo II de P. Jaruga, Elair de M. e Silva Grassani
(titular), Ivo Sérgio Pereira Santos (,uplente), os membros da Secretllria Executiva do CONCITIBk

Laércio Leonardo de Araújo e Sheila Branco e os Obsenredo",s:
E1ena Bonicelli, Dalva N. G. Paese,
Jamil M. F. Assis, Silvia E. D. Bueno, Maria Amélia Mend~. José Edmils"n de Souza Lima, Mônica
Máximo da Silva, Camila Muzilio, Gracictle Lyane Andrade, Ricardo S. Polucha. Clarlec Metmer, Maria
Miranda, Felipc Maia Ehrnke, Camila Montes Celinski, Miguel Roguski, Márcia Krama, Mariana
Marques Aulcr, João Carlos, Nathalia Pietrowski, Geraldo Luis Faria,. l-Abertura:
Verificado a
existência do quorum regimental o conselheiro Luis Fernando Gomes Braga abre a presente reunião em
substituição ao presidente Sérgio Pó'oa Pires, justificando sua ausência por participar de outm reunião
fora do IPPUC, cumprimentando e dando boas vindas a todos, passa a dar os seguinte infonnes sobre O
processo de revisão do plano diretor de Curitiba: 1- Realização de urna segunda rodada de Audiências
Públicas a partir da 2" quinzena de novembro, cujo calendário será oportunamente divulgado para todos
os conselheiro" 2- realização do "III Seminírri" Curitiba do Amanha", no dia 15 de agosto, com
apresentações e debates, e por solicitação d" presidente Sérgio Pires, pede aos segmentos a indicação de
palcstrantes para o seminário, 2_ Aprovacão da Pauta: o Secretario Executivo Laércio Leonardo de
Araújo, coloca em discussão a pauta da 31' RO d" CONCITIBA,
da qual constavam os seguintes
assuntos: 1- Discu,"ã" e apmvação da Pauta; 2- Diseussão e Aprovação da Ata da 9' Extraordinária; 3Dlscus<;lio CApmvação da Ata da 30' RO; 4- tnformes da Secretaria Executiva; 5- CTEUA - apresentação /fi
_
sobre a revisão do plano diretor; 6- CTHAB - apresentação sobre a revisão do plano diretor; 7- interva~
de confraternização; 8- CITES - apresentação sobre a revisão do plano diretor; 9- C I"MOB _ apresenlaçã"
sobre a revisão do plano diretor; 10- Propostas pera a pauta da próxima reunião; 11- tnformes dos
~
consclheiros; 12- Encemunento, a qual é aprovada por unanimidade. 3_ Apl'{lvac~O da Ata da 9" /' 7
Reuniilo Extraordinária,
colocada em discu,são é aprovada por unanimidade. 4_ Apl'{lv!!ciio da Ata da ,r..,V
30' ReuniJo Ordinária, não se encontrava concluída, sua aprovação ficou transferida para a próxima
reunião do conselho. 5-1nformes da Secretaria Executiva: S.I_ Justificativas de Conselhelro~ Edison !~
Ren. Hélio Wirbiski; S.2-Convocacão de Suplentes: Vereadora Dona Lourdes. e Márcio Luiz Rifan de "If&
Mesquita - SMA.\1, 05 dois também justificaram suas ausências; 5.3- Substituicão de conselheiros:
S.3.I: Em função do período eleitoral, que c.'<.Ígedos conselheiros vereadores candidatos O desligamento
dos vereadores afastamento de ,uas funçõcs em con,e1hos tivemos a substituição dos amais conselheiros
titulares Jonny Stica e Jorge Luiz Bernardi e respectivos suplentes vereadores Sergio Rcnate> Bueno
Balaguer (Serginho do Po,tO) e Noémia Rocha pelos ,el'eadore<. titular: Serginho do Posto e seu
suplente: Toninho da Farmácia e Titular: Hélio Wirbiski e seu suplente: Dona Lourdes; 5.3.2: O SECOVI
- Sindicato da Habitação e Condomínios do E,tado do Paraná substituiu o Conselheiro Luiz Carlos
Borges da Silva por Luiz Antônio Laurentino. 5.4- Eventos da Revisão do Plano Diretor: Mesa
Redonda da Câmara Temática de Estrutnraçilo Urbana e Ambiental-CTEUA,
que ocorrerá dia sete
de agosto, das 14 à, 18 h no auditório do IPPUC, lendo como convidados,
ATA"A31"REUN1AOORDTl\ÁRtAll(jP~OI~4)
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(Engenheiro, Professor da ruC), Orlando Busarel10 (Arquiteto c Urbanista, Paisagista), Clevcrson
Andreoli (Engenheiro Consultor Meío-Arnbiente) para discutir as questões da estruturação urbana de
nO"a cidade.
Seminário "Curitiba 2024 - A cidade que queremos~ promovido pela Associação
Comercial do Paraná-ACP, tendo como publico alvo o segmento do, empresário, do Correi/iha, dia 07 de
agosto de 2014. no auditório da ACP. Seminário "Dem""racia
c Participação Cidadã _ Um debate
sobre li atuação dos Conselho. de Curitiba", dia 12/agosto/2!l14 - terça-feira, o dia todo no Salão de
Atos do Parque Barigui, tendo como objetivo: Debat~r e im01Jmentalizar os conselheiros no desempenho
de seu papel de representatividade democrática, referente à tonnulação, fiscalização, monitoramento C
avaliação das políticas públicas da cidade de Curitiba, tendo como público alvo: os conselheiros
municipais governamentais e não governamentais, servidores, gestores municipais e demais convidados,
o Concitiba terá direito a 07 ~agas, um de cada segmento, 5 da Sociedade Civil -,-2 do segmento do poder
público, a, inscrições se darão de 22107 a 05108, 3" Seminário Curitiba do Amanhã, dia 151agost0/2014
(sexta-feira), o dia todo, no Salão de Atos do Parque Barigui, tendo como objetivo aprofundar as
temáticas que envolvem a revisão do Plano Diretor de Curli;iba, tendo como público alvo todos os
cidadãos c setores organizad"s da sociedade. 6_ Apresentação sobre a reviBAo do Plano Di",tor da
Climara Temática de Estruturação
Urbana e Ambiental (Cf EUA) a conselheira Elair de Macedo e
Silva Grassani inicion a apresentação dizendo que a CTEUA escolheu por fazer wn resumo dos
trabalhos realizados. A CTEUA assumiu como compromisso discutir e de tàler proposlçocs aos artigos 9'
à 14", que di7~m respeito ao tílulo 3 da P"litica UrbanislÍco Ambiental, foi escolhida a metodologia de
trabalho de diseutir artigo por artigo inciso por inciso e também houveram contribuições do sentido de
que sc ratificava a manutenção do texto original do Plano Diretor de 2004, se sugeria alguma alteração ou
alguma complementação. Até a data de 1710612014 as contribuiçõcs que chegaram foram resultado de um
trabalho encaminhado pela ACP e do CEDEA promovcnjunto aos seus a,,,,,,,iados, o entendimento ao
longo dos encontros e do trabalho da câmara foi conc1uido quo ha,ia a necessidade de ampliar a reflexão
e a discussão para além do texto daquilo que é proposto em cada um dos artigos e, sobretudo no qne diz
respeito à questão ambiental, surgindo no último encontro a proposta de trazer profissionais e fazer uma
mesa redonda O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga falou que o tema estabelecido para a mesa
redonda é: "A convergéneia das dimensões Ambiental e Urbanistica no oontexto da revisão do Plano
Diretor de Curitiba", os profissionais convidados tnrrào visões especificas dentro desse contexto maior. O
conselheiro Jean Micbd Patrick Tnmeo discorreu sobre o processo de consulta que ocorreu na ACP.
envolvendo as 13 Associações Comerciais de Rairro, ficando clara a necessidade de trazer também para o
debate a academia, pois percebeu-se que o conhecimento quando se fala do Plano Diretor é mais amplo
que <implcsmcntc o obtenção de um alvará de funcionamento que se pode ter nnma região ou O tipo de
empreendimento que se podc conslruir. O conselheiro Luiz Fernando Gome. Braga retomou faland~
que o Plano Diretor e a discussão quc está em curso abrem e,paço à formulação de proposições, no

V

sentido de oomo avançar na busca de alguns dos objetivos que estão postos desde 2004, mas que ainda s
r
encontram discrepância, na materialização objetiva dessas diretrize, da Cidade. Em suma o Plano Diretor eL.
é condição necessária, mas talve7 não suficiente para garantir o alingimento dos objetivos. 7_ ~
ADresentacão sob", li nvi.ão do Plano Diretor da Câmara Temática de Habitado
(CTHAB): o
relator da cãmara o conselheiro Mauricio Rodrigues de Souu esclareceu que foi trabalhado nas <
4(quatro) reuniões da CTHAB, a primeira reunião aconteceu no dia 26 de março de 2014 e foi feita a _n/1
apresentação da metodologia. a elahoração e aprovação do regimento interno e lambém foi escolhido /LI!,
Leonardo como coordenador. A segunda reunião aconteceu no dia 20 dc maio dc 2014, ne,sa reunião foi
'
trabalhado em cIma dos artigos 25 a 27 do Plano Diretor, foi feita a leitura e ponto a ponto foi debatendo
o que seria mantido c O que seria feito alterações. A terceira reunião aconteceu no dia 24 de junho d{) I

n

y?

2014, depois do debate realizado cm cima dos artigo, 25 a 27 foi tomado como deliberação trazer alguns
pslestnmtes para realizarem aprcscntaç5es sobre O lema e assim aprofundar os artigos debatidos na
segunda reunião. Na terceira reunião foi tirado como encaminh1lIIlento chamar tres especialistas para

'-

fazer uma mesa redonda de debates, porém devido a outro evento reali711do pela ACP >ó toi possiVcJ-Q
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chamar um convidado. Na próxima reunião da CTHAB será feito um debate aprofundado e também será
tirado um encaminhamento de como levar as propostas para a próxima reunião. O conselheiro Rivail da
Universidade Positivo perguntou se está sendo discutido na câmara a questilo do liSOde edlffcio,
abandonados na área oeulTaido Município. O conselheiro .Mauricio Rodrigues de Souza, respondeu que
foi pontuado um estudo dos vazios urbanos no centro da cidade, existem muito imóveis que estão vazios,
na próxima reunião esse tema será aprofundado. A conselheira Janaina de Fátima Chud-Zik comentou
que se preocupa muito com a questão do conceito do planejamento urbano, famílias numerosas e também
questoos que estudrun o impacto de vi7inhança, aden,amento é uma palavra que parece "vamos ocupar
todos os espaços", então remete aos va7ios urbanos, com isso corremo, o risco de pressão pelas pessoas
vindo pam a capital de ter uma péssima qualidade ambiental. Com isso surge a questão das familías
numerosas. Janalna falou que existem alguns bairros em Curitiba. que pela pressão imobiliária ocuparam
todos os terrenos que poderiam com construções, quanto às familías numerosas se tem que pensar no
limite do Estado e também às conlrapartidas saciais c o E,tudo de Impacto de Vizinhança muitas vezes
acaba, tanto uo estudo, quanto nas propostas feiras a partir dele, segregando a população. Uma das
questões que a Janalna observou foi que talvez se tenha fugido um pouco, nas duas apresentações
anteriores, do Plano em si, já Se preocupando com aÇÓespolíticas. O conselheiro Luiz Alberto Iubcl,
participante do CTMOB discorreu a respeito do fator adensamento, comentou que São Paulo aden<;üu.
hoje é possível ver a qualidade de vida de São Paulo com o problema da água do sistema Cantareim. Hoje
para abastel:er Curitiba temos ao reservatório do Passaúna, de Piraquam, temos lugares que nos servem de
água por que a eidade não é adensada, ela é "esparramada" e principalmente qmmt() a questão da
penneabilidade de solo. Quando <JCOrre
o adensamento, OCOrremá concemração de pessoas, carros em um
lugar só, com isso finaliza. afirmando quc não se deve adensar sem pensar ,obre todos estes aspectos. O
conselheiro Ivo Roberto da Silva levantou três quest5es, a primeira foi a hurocracia entre a União do
Governo do Estado e do Município, havendo urna grandc demora no repasse do dinheiro. A segunda
questão foi sobre a área de ocupaçã() e a terceira sobrc o comércio. A conselhcira Hilma de Lourdes
SMotos falou a respeito do tamanho das casas, ela disse que o padrão de construção boje não cabem
4(quatro) pessoas. a moradia hoje não está scndo ,ista como um dircito humano, fundamcntal e
constitucional, mas simplesmente como uma quesllio mercadológica A conselheira JaDaíDa de Fátima
Chodzik cbamou a atenção para o tamanbo das portas de banheiro, ela disse que 60 centímetros são
inviáveis para alguém que tenba necessidade especiaL O conselheiro Walter Gustavo LinZJnllyer
esclareceu à conselheira Janaína que O Mini,teno da Cidade e o programa Minha Casa Minha Vida já /1........-e,tipularam padrões para os tamanhos do> cômodos. O couselheiro Rivail Vanin Andrade expôs sua
preocupação com a eonslIUção de cond()mínios horimntais fechados, principalmente na região norte d:#'
cidadc e também construçiies do Minha Casa Minha Vida, na região sui, afirma que parece que tem se
criado "gueto~" dentro da cidade sem cstrutura adequada. O conselheiro Luiz Fernaudo Gomes Brag
oomentou a observação da con<elbcira JanaÍna sobre a quesllio do adensamento. ele disse que há um• éIV
oonceito que ,'em sido discutido, que é Oda cidade compacta. que trata da possibilidade da eidadc adensar
mai, em torno de áreas já infraestrurnradas, a ideia é que se mantidas as densidades desejáveis que o
Plano Diretor determina e orienta para a cidade, Se possa construir realidades multiuso e:!cp
multidimensionais. O conselheiro falou que cssa proposta consiste de que denlro da inteligência que
Curitiba foi criada, dentro de seus grandes eixos, onde todo o comércio, todo o fluxo e:stâ centraiizado "f2/J
nesses grandes eixos, naquele momento a cidadc tinha o tamanbo ideal para isso, e i"o deve ser replicado
j
nos vazios que foram criados com o adensamento de toda a cidade. O conselheiro Walter GUStllvY;
Linzmayer perguntou.se houve a proocup"ção. na queslão da babitação social, da premissa do transporte
'
coletivo jigando as áreas de habitação de intercsse social, ele disse que quem mais utiliza o transport
público são as pessoas que residem nessas áreas. O eonseiheiro Ormy Leocádio Hütoer Júnior
respondeu que esse as<unto foi di>cutido nas duas últimas reuniões foi discutido a reeslIUturação do
zoneamento em volta dos tenninais, incentivando a criação de ZOnasespeciais nessas regiões, também foi
dlscutido COmagarantir a babitação de intere>se ,acial nas áreas dotadas de infraestrutura, para evitar a
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relocaçoos de famílias para áreas sem infraestrutura. O conselheiro Luiz Alberto Inl>ellembmu que foi
apresentado também que Q sistema usado hoje têm lido um acré>eimo da, classes B e C, e diminuído nas
classes O e E, que tem usado mais veiculos. 8. Apresentação sobre a revioão do Plano Diretor dn
Cimara Temática de Mobilidade c T •.••nsporte (CTMOBl; A conselheira JamlÍDD de Fátima
Chudzik iniciou sua apresentação discorrendo ,obre as reuniões já realizadas. A primeira reunião,
realizada do dia 29104/2014 iniciou oom O Miguel Roguski, o qual falou sobre o calendário, texto do
Plano Diretor. planos semria;" indicadores adotados, entre QulTOS.Ne,sa primeira reunião a arquiteta
Maria Miranda fez uma aprescntaç~o onde levou informações sobre condicionantes. deficiências e
potencialidades, e também objetivos e itens a serem avaliados. A metodoiogia utilizada foi de análise
inicial, que foi uma ieitura dos artigos lJ a 18, com os seguintes encaminhamentos: é importante, deve
pennanecer; deve ser complementado! alterado; deve ser suprimido. Na segunda reunião hou,e a leitura
dos artigos 13 e 14 Comanálise e Sllgestões iniciais, a partir de trabalhos posteriores retoma-se novamente
essa leitura para que sejam teito' ajustes. Na tcrceira rcunião houve a revisão dos artigos lJ e 14 e uma
leitura inicial dos artigos 15. 16 c 17, ondc se feL necessário chamar o Antonio Miranda da
Cic1omobilidade para dar um apoio.}Ta quarta reunião houve a apresentação da Rosãngela Battistel1a,que
falou sobre faixas exclusivas e suas fases, a reunião C<JntinuouC<Jma apresentação do Bruno Meirinho, a
qual foi discutida a aniili,e da situação atual, pontos criticos, pontos fortes e oportunidades, objetivos c
programa de tnm,ição de médio prazo e propostas referentes aos artigos 13. i4, 15, 16 e 88, tudo
reiacionado ao Plano Diretor. A partir da apresentação do Bruno Meirinho foram feitas algumas
propostas, as quais são: utili7..Hção
dos indicadore'; inclusão de metas e ações, como por excmplo biihete
único; mencionar Plano de Mobilidade e suas diretrizes; manutenção da metodologia de trabalho;
fmalizar as propostas de redação; inclusão das questões ciclo viárias, redes subterrâneas e transporte
coletivo não contempladas no atual Plano Diretor; participação popular; apreciação dos propostas já
apresentadas na próxima reunião da CTMOB. O conselheiro RodoU;' B. de P. Jarllga apresentou
propostas da Ciclolguaçu e da Frente Mobili7..HCuritiba que não foram di<;<;utidaspela CTMOB, são
propostas oon,olidadas em discus,;ão fora do Conselho e que foram levadas oportunamcntc à CTMOB. A
primcira proposta é sobre a ciciomobilidade, armnou que não existe um tópico específico no Plano
Diretor que trate da mobilidade não motorizada, com isso sugeriu que seja ~Tiadoum artigo que trate do
calçamento, vias e estrutura para bicicletas. Nesse artigo a Ciclolguaçu gostaria que constassem alguns
ilens, como um si~tema público e gratuito de bicicletas, go,taria que fosse previsto do Plano Diretor que
nos eixos estruturais da cidade houvesse estrutura para bicicletas, centros ou zonas acalmadas nos centros /)./
urbanos. A segunda proposta é sobre o tran']J<Jrtepúblico coletivo, Jarllga.disse que considerando que o
transporte púbHco é gerido c operado de forma particular, poderia ser previsto a médio e longo prazo uma
substituição desse si'tema, para que ele seja público, O con'<elheiro Walter Gustavo Linzma}'er
~
questionon se o bilhete único colocado na apresentação é único, temporal e imermodal, e se ele é/'
obrigatório. A conselheira JanaÍlla de Fátima Chndzik respondeu qne a inclusão de metas e ações se dá bl.dentro do Plano Setorial, e que o exemplo do bilhete único foi só um exemplo das ações citadas dentro da
CTMOB entre tantos outros, falou que serão mantida' as diretrizes com as metas muito específicas e as (i'\
ações pontuai, que deverJo ,er feita,. O con,elheiro Wlllter Gustavo Líllzmayer questionou também se ~
quando uSa-Sea expressão "rede subterrfulea". isso quer dizer metrô. A C<JnselhelraJallaÚla de Fátima :.,()
Chudzik respondeu que não, que i~w está relacionado ao sistema duto ,iário. O C<JnselheiroWalkr
Gustavo Llnzmayer pediu para serem citados alguns exemplos de lmnsportes coletivos nã0f
contemplados no atual Plano Diretor, que foi espedficado no slide. A conselheira JaDaÍlla de Fátima
)
Chudzik respondeu que seria qualqucr outro tipo de modal quc poderia aparecer ou que pudesse se~
ampliado. O conselheiro Walter Gustavo Línzmll}er coiocou mai; duas que,tões que não foram
contempiadas nos sEdes, quais sltiam: agencia reguladora de transporte C<Jletivoe de mobilidade em
Curitiba, e também a questão de dispositivos a ver com mobilidade, Como por exemplo, ]J<Jlosgeradores
de tráfego. O conselheiro Luiz Albeno Iubel discorreu que os eixos e transporte de cargas/pessoas foram
discutidos, sendo possivcl transformação dos eixos viários metropolitanos, a fonnação dos eixos viários ~,
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de adensamento, de forma que seja contemplado o máximo possível O transporte para adensa-lo. A
re,peito do bilhete único ele falou que talvez seja ncce,!!ária a criação de uma autarquia que cuidasse da
criação dos indicadores, COmoqualidade, conforto, barulho do ônibus, entre outros, Miguel Rogu,ki
convidou os participantes da reunião para participar do encontro com looOS os municípios da região
metropolitana, ele disse que quem liver interesse no assunto metropolitano é muito interessante, pois
serão discutidas as articulações entre o, nmnicipio, de Curitiba no contexto da revisão do Plano Diretor.
9. Apreselltação sobre II revisão do Plano Diretor da Câmara Temática de Política F.conômiCll e
Social (CTEPS) realizada pejo conselheiro Leonardo Bmamolill Jr. informou que a CTPES realizou

quatro reuniões, num primeiro momento foram tratadas as que.'tões operacionais e metodológicas do
grupo oom O apoio da Secretaria Executiva. As a<;i'íescumprem basicamente os artigos dc 28 a 45, o
grupo cscolheu trabalhar de fonna abrangente. buscando aprescntar não uma metodologia, mas sim
trabalhar princípios gerais que pudessem Ser acolhidos pela Plenária para serem validados no contraponto
com os artigos. O conselheiro comentou qne o grupo tevc a colaboração de dois profi"ionais do IPPUC,
a Márcia Regina Krama c Olga Ronconi que fi7eram duas apresentações a prlmcira trazendo um cenário
da questão econômica especificamente da cidadc, levanlando as deficiências e potencialidades. c a
segunda fez um relato sobre a área "",ial, apresentando o que o grupo interno do lPPUC já havia
trabalhado. Com e"as apresentações foi possível o grupo esclarecer algumas dúvidas, reconheccr alguns
desafios e também tentar aprofundar alguns temas. O grupo também teve cOrnofunção a deHbcração de
sugestões de palestrantes que foram objetos da Reunião Extraordinária. O resultado dos processo, de
discussões, não so da CTPES, mas também dos grupos de trabalho, foi que o grupo procurou tentar fazer
uma capilaridade de reconhecer o que e,tá sendo discutido de forma mai, ampla para tentar aproveitar o
potencial e avançar a partir dos pontos principais. o conselheiro uonardo Bruzamolin Jr, comentou que
o grupo pretendeu apresentar alguns pontos básicos, alguns deles são: que a legislaç!io busque refletir a
atualidade do momento econômico e social, incorporando os avanços já registrados e produ7ido" dc
forma a garantir que esses avanços tenham pennanência; espelhar a visão dc fuluro da nossa sociedadc,
como a nossa sociedade pretende caminhar para o novo hori7onte do novo Plano Diretor; o grupo
identificou que a cidade mantém e apresenta desigualdades, que dcvem Ser ,uperadas através da reflexão
junto com as outras Câmaras Temáticas; foi refletido também sobre a realidade metropolitana; outro
aspecto é com relação aos caminhos para participação efctiva da ,üciedade; foi falado quc o estado deve
dar atendimento plcno no ensino integral; o grupo idcntificou a necessidade de oportunizar nO Plano,
qualit,car O sistema de planejamento, ou seja, trabalhar a vis"o do planejamento c da gestão como uma
ferramenta efetiva do Plano, como ele se conecta com o,; dcmais instrumentos para que elc não acabe /)
/
resultando em uma lei isolada que tem urna aplicabilidadc meramente constitucional ou de
representatividade muito simples, que elc possa ser um elemento de diálogo Com todos os outros
instrumentos de planejamento, O conselheiro vcreador Serginho do Posto observou que a reflexão e
partir da proposta que o grupo colocou, principalmcnte no desenvolvimento econômico, ele viu muito /
oportuno a questão do des:mvolvimento I,:"al ~os bai~s .. A conselheira Janaina de Fátima C~udzi
élL>
comentou que teve uma dISCUSsãoque fOI mUIto embrlonar'a C que se deve aprofundar a respelto das
;obreposiç5es de esferas dcntro do município, principalmente dc uma Capital. O conselheiro I,uiz
Frrnando Gomes Braga concordou que realmente esse ponto tlcou muito embrionário e acha quc ele ~
deve ser desenvolvido comentando ainda sobre a explanação do relator sobre a discussão da qucsrão de :"fl
mobilidade e corno li' atividades e os Seus horários de operaçilo dc funcionamento poderiam sercP.T
ajustados. A conselheira Janaina de Fátima Chudzik acrescentou a sua apresentação não ter destacado
'
que duranle os encontros da CTMOB scmpre eSlavam presentes pessoas que fazem parte dos grupos
técnicos do IPPUC que contribuíram para o bom desenvolvimento dos trabalhos. 10- Propost'ls para a
pauta da prlixima reunião; pauta da pró"ima reunião, no dia 21 dc agosto ocorrerá uma reunião do
conselho para a aprovação dos relatórios das Câmaras Temáticas. 11- Infunues dos conselheiros: A
conselheira Janaina de Fátima Chudzik convidou a todos para a "4' Semana de Geografia do Instituto
Histórico Geográfioo do Paraná_IHGP". O conselheiro Lniz Fernando Gomc:s Braga comcntou sobre ~
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evento do lMAP, discutindo o Orçamento Participativo.

O presidente fechou a reunião agradecendo a
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presença de todos e por rudo que está sendo feito pela cidade de Curitiba e encerra a reunião às dezoito
horas, do dia vinte e quatro de julho de dois mil e ca!m"Ze,Curitiba, 17 de abril de 2014,

João Carlos Di' ia (suplente)

Raphael Rolirn de Moura

Ricardo Mac Donald Ghi,; (titular)

.~

19uez Lmleres

,des Santos (suplente)

Junior

Jean Michel Patriek Tumeo (titular)

Luiz Alberto lubel (suplente)

Lui. Antônio u.urentino (titular)

Iziane Maria Rodrigues (titular)

~O~rúnior

(suplente)

Ivo
RO&,~j~)

Rivail Varrin Andrade

Luiz Carlo, MoJina{sup1cnte)

Walto:r Gustavo r,inzmayer (titular)

Janaina de Fátima Chudl:ik (suplente)

Everton José B, Nogueira

Chri~~eAlmeidaG.

Sis~~

RodoIfo B. de P, Jaruga
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Aos 24 dias do mês de julho de dois mil e quatorze. as quatorze hom, e quinze minutos, no Auditório do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, nO 669.
bairro Cabral, nesta Capital. ocorreu a 31' Reunião Drdinária-RO do CONCITIBA do Conselho da
Cidade de Curitiba - CONCITlBA, sob a coordenação do oonselheiro Luis Fernando Gomes Bmga.
Estiverampresentes,conforme lista de presen<,:a
anexa e parte integrantedesta Ata. os Conselheiros: Luiz
Fernando Gomes Braga, Chris de Ahneida G. da Costa. Raphacl Rolim de Mourn.,Edison Reva, Ricardo
Mac Donald Ohis; (titular), João Carlos Dímio (.uplente), Leonardo Brusamolín Jr., Ro,angda Maria
Battistella, MarcoAurélio Becker, José Rodrigue~Limcrcs, Serginho do Posto, Giziane Maria Rodrigues
(titular), Hilma de Lourdes Sant"s (suplente), Ivo Roberto da Silva (titular), Luiz Carlos Molina
(suplente), Mauricio RDdriguesde Souza, Valdir Aparecido Mestriner, Fverton José B. Nogueira, Onny
LeoeádioHülIlerJúnior, Jean Michel Patrick Tumeo (titular). Luiz Alberto Iubel (,uplente), Luis Antonio
Laurentino (titular), ErlenirZandoná Júnior (suplente), Rivail Vanin Andrade, Walter Gustavo Linzmaycr
(titular), Janaina de Fátima Chudzik (suplente), Rodolfo B. de P. Jaruga, Elair de M. e Silva Grassani
(titular), Ivo Sérgio Pereira Santos (suplente). os membros da Secretaria Executiva do CONCITIBA:
Laércio Leonardo de Araújo e Sheila Branco c oS Obseryadores: Flena Bonicclli, Dalva N. G. Paese,
Jamil M. F. Assis, Silvia F. D. Bucno, Maria Amélia Mendes, José Edmi1sonde Souza Lima, Mônica
Máximo da Siha, Camila MU7.illo,Gracietle Lyane Andrade, Ricardo S. Polucha, Clarice Metmer, Maria
Miranda, Felipe Maia Ehmke. Camila Montes Celinski, Miguel Roguski, Márcia Krama, Mariana
Marques Auler, João Carlos, Nathalia Pietrowski. Geraldo Luis Farias, l-Abertura: Verificado a
existência do quorum regimental o conselheiro Lui. Fernando Gomes Braga abre a presente reunião em
substituição ao presidente Sérgio Póyoa Pires, justificando sua ausência por participar de outra reuniil.o
fora do IPPUC, cumprimentandoe dando boas vindas a todos, passa a dar os seguinte informes sobre O
processo de revisão do plano diretor de Curitiba: 1- Realização de uma segunda rodada de Audiências
Públicas a partir da 2' quin7,cnade novcmbro, cujo calendário será oportunamente divulgado para todos
os conselheiros; 2_ rcalização do "IH Seminário Curitiba do Amanha". no dia 15 de agosto, com
apresentaçõese debates, e por solicitaçãodo presidente Sérgio Pires, pede aDSsegmentos a indicação de
palestrantes para o seminário, 2- Apnwacâo da Pauta: o Secretario Executivo Laércio LeoIUlrno de
Araújo, coloca em discussão a pauta da 31' RO do CONClTIBA, da qual constavam os seguintes
assuntos: 1- Discussão e aprovação da Pauta; 2_ Diseu«ão CAprovação da Ata da 9" Extraordinária; 3Discussãoe Aprovação da Ata da 30' RO; 4- Informesda Secretaria Executiva, 5- CTEUA - apresentação
sobre a revisão do plano diretor; 6- CTHAB - apre>entaçãosobre a revisão do plano diretor; 7- intervalo
de confraternização;8- CTPES - apresentaçãosobrc a revisão do plano diretor; 9- CTMOB _apresentação
sobre a revisão do plano diretor: 10- ?ropostas para a P"uta da próxima reunião; 11- Informes dos
conselheiros; 12- Encerramento, a qual é aprovada por unanimidade. :l_ Aprovação da Ata da 9"
Reunião Extraordinária, colocada em discussãoé aprovada por unanimidade.4- Apro~açiio da Ata da
3()"Reunilo Ordinária, não se eneontrnva concluída, sua aprovação ficou trnnsferida para a próxima
reunião do conselho. 5- Infonnes da s...,retaria ExecutiYa: 5.1- Justificativas de Conselheiros, Edison
Reva, Hélio Wirbiski; S.l-Convocaçâo de Suplenteo: Vereadora Dona Lourdes, e Máreio Luiz Rifim de
Mesquita - SMAM, os dois também justificaram suas ausência" 5.3- Sub.tituiçâo de çonselhciros:
5.3.1; Em função do período eleitoral, que exige dos conselheiros vereadores candidatos Odesligamento
dos vereadoresafastamentode ,uas funções em conselhos tivemos a substituição dos amais conselheiros
titulares Jonny Stica e Jorge Luiz Bernardi e respectivos suplentes vereadores Sergio Renato BueLlo
Balaguer (Sergitlh,' do Pn~lO)C Nl1ônia Roeh" pelo, \ereaJo,'es. lilular: Serginho do Posto e Seu
suplente:Toninho da Farmáciac Titular. Hélio Wirbiskie seu suplente: Dona Lourdes; 5.3.2: O SECOVI
~ Sindicato da Habitação e Condomínios do Estado do Paraná substituiu O Conselheiro Luiz Carlos
Borges da Silva por Luiz Antônio Laurentino. 5.4.- Eventos da Re\oisilodo Plano Diretor: M•.••
a
Redonda da Câmara Temática de Estruturação Urbana e Ambiental-CTEUA, que ocorrerá dia.etc
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de agosto, das 14 às 18 h no auditório do JPPUc. tendo eomo convidados, Carlos Garcia de Melo
(Engenheiro, Professor da PUC), Orlando Busarello (Arquiteto e Urhanista. Paisagista), Cleverson
Andreoli (Engenhciro Con,ultor Meio-Amhiente) para discutir as que,tões da estruturação urbana de
nossa cidade.
Seminário "Curitiba 2024 - A cidade que queremo." promovido pela Associação
Comercial do Paraná-ACP, tendo corno publico alvo o segmento dos empresário< do Coneitiha, dia 07 de
agosto de 2014, no auditório da ACP. Seminário "Democl'lle;,. e Participação Cidadã _ Um debate
.obre a atuaçAo do. Conselhos de Curitiba~, dia 12/agost0l2014 - terça-feira, O dia todo no Salão de
Atos do Parque Bangui, tendo corno objetivo: Debater e in,trumentali7ar os conselheiros no desempenho
de seu papel de representatividade democrática, referente à formulação, fi<ealização, monitoramento e
avaliação das política, públicas da cidade de Curitiba, tendo como público alvo: os conselheiros
municipais governamentais e não governamentais, sçn.idores, gestore, municipais C demais convidados,
OConcitiba terá direito a 07 vagas, um de cada segmento, 5 da Sociedade Civil + 2 do segmento do poder
público, as inscriçõe, ,e darão de 22/07 a 05/08. 3' Seminário Coritiha do AmlUlhã, dia 15/agosto/20 14
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(sexta-feira), o dia rodo, no Salão de Atos do Parque Barigui, tendo como ohjetivo aprofundar as
temáticas que envolvem a revisão do Plano Diretor de Curitiba, tendo como púhlico alvo todos os
cidadãos e ,etore, organizados da sociedade. 6- Anresentacâo sohre a revisão do Plano Diretor da
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Câmara Temática de Estrutul'llcão Urbana e Ambiental (CTEUA) a con>elheim Elnir de Macedo e
SiI.'a Grassani iniciou a apresentação dizendo que a CTEUA escolheu por fazer um resumo do,
trabalhos realizados. A CTEUA assumiu corno compromisso discutir e de fazerproposiçõcs aos artigos 9°
à 14°, que dizem respeito ao título 3 da Política Urbanistico Ambiental, foi escolhida a metodologia de
trahalho de discutir artigo por artigo inciso por inciso c também houveram contribuições do sentido de

69
70
71
73

que se ratificava a manutenção do texto original do Plano Diretor de 2004, se sugeria alguma alteração ou
alguma complementação. Até a data de 17106/2014 as contribuiçõe, que chegaram foram resultado de um
trabalho encaminhado pela ACP e do CEDEA promo,eu junto aos seus associados. o entendimento ao
iongo do, encontros e do trahalho da câmara foi concluído que havia a necessidade de ampllar a reflexão
e a di5Cussão para além do texto daquilo que é proposto em cada um dos artigos e. sobretudo no que diz
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re'peito à questão amhiental, surgindo no último encontro a propostn de tra7er profissionais e fazer urna
me,a redonda. O conselheiro Lniz Fernando Gomes Braga falou que o tema e<tabciceido para a mesa
redonda é: .'A convergência das dimensões Ambiental e Urhaní,tica no contexto da revisão do Plano
Diretor de Curitiba", os profissionais convidados trarão visõe, específicas dentro desse contexto maior. O
conselheiro Jean Michel Patrick Tumeo discorreu ,obre o processo de consulta que OCOrreuna ACP,
envolvendo as 13 Associações Comerciais de Bairro, ficando clara a necessidade de trazer também para o
dehate a academia, poi, pereebeu_se que o conhecimento quando se fala do Plano Diretor é mai, amplo
que simplesmcntc O ohtenção de um alvará de funcionamento quc se pode ter nurna região ou o tipo de
empreendimento que se pode construir. O conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga retomou falando
que o Plano Diretor e a discussão que está em curso ahrem espaço à formulação de proposições, no
sentido de corno avançar na husea de alguns dos ohjetivos que e,tão po<tos desde 2004, mas que ainda se
encontram discrepâncias na materialização objetiva dessas diretrizes da Cidade. Em Suma o Plano Diretor
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é condição nece"ária, mas talvez não suficiente para garantir o atingimento dos ohjetivos. 7_
Apresentado
sobre a mj.~lodo Plano Diretor da Câmara Temática de Habitado (CTHABj: O
relator da câmara o conselheiro Mauricio Rodrigues de Souza esclareceu que foi trabalbado nas
4(quatro) reuniões da CTHAB, a primeira reunião aconteceu no dia 26 de março de 2014 e foi feita a
aprescntação da metodologia, a elaboração e aprovação do regimento interno e também foi escolhido
Leonardo como coordenador. A segunda reunião aconteecu no dia 20 de maio de 2014, neS"" reunião foi
trabalhado em cima dos artigos 25 a 27 do Plano Diretor, foi feita a leitura e ponto a ponto foi debatendo
o que seria mantido e o que seria feito alterações. A terceira reunião aconteceu no dia 24 de junho de
2014, depois do debate reali>:adoem cima dos artigos 25 a 27 foi tornado corno deliberação lra£er alguns
palestrantes para realizarem apresentações sohre o terna e assim aprofundar os artigos debatidos na
segunda reunião. Na tcrceim reunião foi tirado como encaminhamento chamar três especialistas para
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fazer uma mesa redonda de debates, porém devido a outro ""ento realizado pela ACP só foi possível
chamar um convidado. Na próxima reunião da CTIfAB será feito um debatc aprofundado e também será
tirado um encaminhamento de como levar a, propostas para a próxima reunião. O conselheiro Rivail da
Universidade Positivo perguntou se está sendo discutido na câmara a questão do uso de edifidos
abandonados na área central do Municipio. O conselheiro Maurtcio Rodrigues de Sonza, respondeu que
foi pontuado um estudo dos vazios urbanos no cenlro da cidade, existem muito imóveis qne estão vazios,
na próxima reunião es<;etema será aprofundado. A conselheira Janaína de Fátima Chudzik comentou
que se preocupa muito com a questão do conceito do planejamento urbano, famíiias nnmerosas e tamb<.'m
questões que estudam o impacto de vizinhança, adensamento é uma palavra que parece 'vamos ocupar
todos os espaços", então remete aos vazios urbano:s, com isso corremos o risco de pressão pelas pessoas
vindo para a capital de ter uma péssima qualidade ambiental. Com isso surge a quesmo das famiJias
numerosas. Janaína faloU que existem alguns bailTOsem Curitiba, que pela pressão imobiliária ocuparam
todos os terrenos que poderiam com construções, quanto às famiJias numerosas se tem que pensar no
limite do Estado e também às conlrapartida. sociais e o Estudo de Impacto de Vizinhança muitas vezes
acaba, tanlo no estudo, quanto nas propostas feitas a partir dele, segregando a população. Uma das
questões que a Janaína observou foi que talvez se tenha fugido um pouco. nas duas apresentações

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

anteriores, do Plano em si, já se preocupando Com ações polítiea•. O conselheiro Luiz Alberto Inbel.
participante do CTMOH discorreu a respeito do fator adensamento, comentou que São Paulo adensou,
hoje é possível ver a qualidade de vida de São raulo com o problema da água do sistema Cantareim. Hoje
para abastecer Curitiha temos ao reservatório do Passaúna, de Piraquara. temos lugare, que nos servem de
água por que a cidade não é aden,ada, ela é "esparramada" e principalmente quanto a questão da
penneabilidade de solo. Quando ocorre o adensamento, ocorrem à concentração de pessoas, carros em um
lngar só, com isso finalilll, afmnando que não se deve adensar sem pensar sobre todos estes aspectos. O
conselheiro Ivo Roberto da Silva levantou três questÕC';.a prímeira foi a burocracia entre a União do
Governo do Estado e do Município, havendo uma grande demora no repasse do dinheiro. A segunda
questão foi sobre a área dc ocupação e a terceira sobre o coméreio. A eonselhcira Hilma de Lourdes
Santo. falou a respeíto do tamanho da, casas. ela disse que o padrão dc construção hoje não cabem
4(quatro) pessoas, a moradia hoje não está sendo vista como um direito humano, fundamental e
constitucional, mas simplesmente Como urna questão mercadológica_ A conselheira Janaioa de Fátima
Chndzik chamou a atenção para o lamanho das porras de banheiro, ela disse que 60 centímetros são
Inviáveis para alguém que lenha oecessidade especiaL O cono;elheiro Wllltcr Gustavo Liuzmayer
esclareceu á con<;elheiraJanaIna que o Ministério da Cidade e o programa Minha Casa Minha Vida já
estipulamm padrões para os tamanhos dos cômodos. O conselheiro Rivail VaDiD ADdrade expôs sua
preocupação com a cons01lção de condominios horiwntllis fechados, principalmente na região norte da
cidade e também construções do Minha Casa Minha Vida, na região sul, afinna que parecc que tem se
criado "guetos" dentro da cidade sem estrutura adequada. O conselheiro Lniz Fernando Gomes Braga
comentou a observação da conselheira Janaina sohre a questão do adensamento, ele disse que há um
conceito que vem sido discutido, que é o da cidade compacta, que trata da possibilidade da cidade adensar
mais em torno de áreas já infraes01lturadas, a ideia é qne se mantidas a, densidades desejáveis quc o
Plano Diretor detennina e orienta para a cidade, se possa eooslruir realidades multi uso e
mnltidimensionais_ O conselheiro falou que essa proposta consiste de que dentro da inteligência que
Curitiba foi criada, dentro de scus grandes eixos, onde todo o coméreio, todo O fluxo está centraHzado
nesses grandes eixos, naqnele momento a cidade tinha o tamanho ideal para isso, e isso deve ser replicado
nos vazios que fonrrn criados com O adensamenlO de toda a cidade. O conselhciro Waltcr Gustavo
Linzmayer perguntou se houve a preocupação, na questão da habitação social, da premissa do transporte
coletivo ligando as áreas de habitação dc interesse social, ele disse qne quem mais utiliza o transporte
público são as pessoas que residem nessas áreas. O conselheiro Ormy Leocldio Hülner Júnjor
respondeu que esse assunto foi discutido nas duas últimas reuniões foi discutido a reestrururação do
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discutido como garantir a habitação de interesse SOCialllllsárea, dotadas de infraestrutura,para evitar a
rcl~es
de famílias para áreas sem infraestrutura.O conselbeiro Luiz Alberto Iubel lembrou que loi
apresentadotambém que o ,istema usado hoje têm tido um acréscimodas classes B e C, e diminuido nas
classes D e E, que tem usado mai, veículo,. 8. Apresentacão sobre li.revisão do Plano Diretor da
Câmara Temática de Mobilidade e Tran.porte (CTMOBl; A conselheira JanaÍna de Fátima
Chndzik iniciou sua apresentação discorrendo sohre as reuniões já realizadas. A primeira reunião.
realizada do dia 29/0412014 iniciou com o Miguel Roguski, O qual falou sohre O calendário, texto do
Plano Diretor, planos setoriai" indicadores adotados, entre outros. Ne••a primeira reunião a arquiteta
Maria Míranda fez urna apresentação onde levou ínformações sobre condicionantes, deficiências e
potencialidades, e tambêm objetivos e itens a serem avaliados. A mctodologia utilizada foi de anállsc
inicial, que foi uma leitura dos artigos 13 a 18, com o, seguintes encaminhamentos: é importante, deve
permanecer; deve ser complementado!alterado; deve ser suprimido.Na ,;.,gnndareunião houve a leitura
dos artigos 13 e 14com análi,;.,e sugestoosiniciais,a partir de trabalhos posteriores retoma-senovamente
essa leitura para que sejam feitos ajuste~.Na terceira reunião houve a revisão dos artigo, 13 e 14 e wna
leitura inicial dos artigos 15, 16 e 17, onde se fez necessário chamar o Antonio Miranda da
Ciclomobilidadepara dar um apoio.Na quarta reuniãohonve a apresentaçãoda Rosângela Battistella que
falou sobre faixas exclusivas e suas fa",s, a reunião continuoucom a apresentaçãodo Bruno Meirinho, a
qual foi discutida a análise da situação atual, pontos crltícos, pontos fortes e oportunidades, objetivos e
programa de trllnsição de médio prazo e propostas referente, aos artigos 13, 14, 15, 16 e 88, tudo
relacionado ao Plano Diretor. A partir da apresentação do Bruno Meirinho foram feitas alguma,
pr0pO,ta" as qnais são: utili7açãodos indicadores;inclusão de melas e aç5e" como por exemplo bilhete
único; mencionar Plano de Mobilidade e suas diretrizes; manutenção da metodologia de trabalho;
finali7.aras propostas de redação; inclusão das questõe, ciclo viárias, redes subterrâneas e transportc
coletivo não contempladas nO atual Plano Diretor; participação popular, apreciação dos propostas já
apresentadas na próxima reunião da CTMOB. O conselheiro Rodolfo 8. de P. Jaruga apresentou
propostas da Ciclolguaçu e da Frente Mobiliza Curitiba que não foram discutidas pela CTMOB, são
propostas consolidadasem discussão fora do Conselho e que foram levadas oportunamenteà CTMOR. A
primeira proposta é sobre a ciclomobilidade, afIrmou que não exi,te um tópico específico no Plano
Diretor que trate da mobilidadenão molOI"iulda,COmisso ,ugerin que seja criado um artigo que trate do
calçamento, via:;e estrutura para bicicletas. Nes,;.,artigo a Cic10lguaçugostaria que constas",m alguns
itens, como um sistemapúblico e gratuito de bicicletas, gostaria que fo~seprevisto do Plano Diretor que
nos eixos estruturaisda cidade houves>ee,trutura para bicicletas,centros ou zonas acalmada, nO'<centros
urbano,. A segunda proposta é sobre Otrllnsporlepúblico coletivo, Jaruga disse que considerando que o
trllnsporlepúhlico é gerido e operado de formaparti~ular,poderia.,erprevisto a médio e longo pra70uma
substituição des,;., sistema, para que ele seja público. O conselheiro Walter Gustavo Uazmayer
questionou se o bilhete único colocado na apresentação é único, temporal e intermodal, e ,;., ele é
obrigatório.A conselheiraJanaina de Fátima Chadzik respondeuque a inclusão de metas e açoo, se dá
dentro do Plano Setorial,e que o exemplodo bilhete único foi s6 um e.\.Cmploda, açõe, citadas dentro da
CTMOB entre tantos outros, falou que serão mantidas as diretrizes com a, metas muito especificas e as
ações ponruai, que deverão ser feitas, O conselheiroWalter Gustavo Liozmayer que'tionou também se
quando u,a-", a expressão "rede subterrânea", i,,,, quer dizer metrô. A conselheira Jaaalna de Fátima
Cbudzik re'pondeu que não, que isso está relacionado ao ,istema duto viário. O conselheiro Walter
Gustavo Liazmayer pedin para serem citados alguns exemplos de transporte, coletivos não
conlcmplados no atual Plano Diretor, que foi especificado no siide. A conselheira JanaÍna de Fátima
Cbudzik respondeu que seria qualquer outro tipo de modal que poderia aparecer ou que pudesse ser
ampliado. O conselheiro Walter Gustavo Linzma)"cr colocou maís duas que,tôc, que não foram
contemplada, nos slides, quais sejam: agencia reguladora de transporte coletivo e de mobilidade em
Curitiba, e também a questão de dispositivo, a ver com mobilidade,como por exemplo, polos geradores
de tráfego.O conselheiroLniz Alberto Inbel discorreu qne o. eixos e transportede cargas/pessoasforam
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discutidos, sendo possível transfonnação dos eixos viário, metropolitanos, a fonnação dos eixos ~iãrios
de adensamento, de fonna que seja contemplado o mãximo possível o transporte para adensa-lo. A
respeito do bilhete único ele falou que talvez seja necessma a criação de urna autarquia quc cuidasse da
criaçilo dos indicadores, corno qualidade, conforto, barulho do ônibus, entre OUlrOS.Miguel Roguski
convidou os participantes da reunião para partieipar do encontro com todos os municípios da região
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metropolitana, ele disse que quem tiver intere"e no assunto metropolitano oSmuito interessante, pois
serão discutidas as orliculaç5es entre os municípios de Curitiba no contcxto da revisão do Plano Diretor.
9. Apresentacfio sobre 11revisão do Plano Diretor da Câmara Temática de Política Ecooômica e
Social (CTEPS) realizada pelo conselheiro Leonardo Brusllmolin Jr. infonnou que a CTPES realizou
quatro reuniões, num primeiro momento foram tratadas as questões operacionais e metodológicas do
grupo com o apoio da Secretaria Executiva. As ações cumprem basicamente os artigos de 28 a 45, O
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grupo escolheu trabalhar de fonna abrangente, buscando apresentar nlio uma metodologia, maS sim
trabalhar princípios gerai, que pudessem Ser acolhidos pela Plenma para serem validados no contraponto
COmos artigos. O conselheiro comentou que o grupo teve a colaboração de dois profissionais do IPPUC,
a Márcia Regina Krama c Olga Ronconi que fizeram duas apresentações a primeira trv..endo um cenário
da questão econômica especificamente da cidade, levantando as deficiências e potencialidades, e a
segunda fez um relato sobre a área social, apresentando o que o grupo interno do IPPUC já havia
trabalhado. Com essas apresentações foi possivel Ogrupo esclarecer algumas dúvidas, reconhecer algun,
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desafios e também tentar aprofundar alguns lemas. O grupo também teve como função a deliberação de
sugestões de palestrantes que foram objetos da Reunião Extraordinária. O re,ultado dos processos de
discussões, não s6 da CTPES, mas também dos grupos de trabalho, foi que o grupo procurou tentar fa£er
uma capilaridade de reconhecer o que está .endo discutido de forma mais ampla para tentar aproveitar o
potencial c avançar a partir dos pontos principais, o conselheiro UODardO Brozamolin Jr. comentou que
O grupo pretendeu apresentar alguns pontos básicos, alguns deles são: que a legislação busque refletir a
atualidade do momento econômico e social, incorporando os avanços já registrados e produzidos, de
forma a garantir que esses avanços tenham permanência; espelhar a visão dc fururo da nossa sociedade,
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como a nossa sociedade pretende caminhar para o novo hori70nte do novo Plano Diretor; o grupo
identificou que a cidade mantém e apresenta desigualdades, que devem Ser superadas através da reflexão
junto com as outras Câmaras Temáticas; foi refletido também sobre a realidade metropoHtana; outro
aspecto ê com relação aos caminhos para participação eletiva da ,ociedade; foi falado que o estado deve
dar atendimento pleno no ensino integral; o grupo identificou a necessidade de oportunizar no Plano,
qualificar o si,tema de planejamento, ou seja, trabalhar a visão do planejamento e da gestão como lima
ferramenta efetiva do Plano, como ele se conecta com os demais instrumentos para que ele não acabe
resultando em urna lei isolada que tem uma aplicabilidade meramente constitucional ou de
representatividade muito simples, que ele possa ser um elemento de diálogo com todos os outros
instrumentos dc planejamento. O conselheiro vereador Serginho do po.to observou que a reflexão e a
partir da proposta quc O grupo colocou, principalmente no desenvolvimento econômico, ele viu muito
oportuno a questão do desenvolvimento local dos bairros. A conselheira JanaÍoa de Fátima Chudzik
comentou que teve uma discussão que foi muito embrionária e quc se deve aprofundar a respeito das
sobreposições de esferas dcnlro do município, principalmente de uma Capital. O conselheiro Luiz
Fernando Gomes Braga concordou que realmente esse ponto ficou muito embrionário e acba que ele
deve ser desenvolvido comentando ainda sobre a explanação do relator sobre a discussão da questão de
mobilidade e corno a, atividades e os seus horários de operação de funcionamento poderiam ser
ajustados. A conselheira Janaioa de Fátima Chudzik acrescentou a sua apresentação não ter de,tacado
que durante os encontros da CTMOB sempre estavam presentes pe>soas que fa7em parte dos grupos
técnicos do IPPLJCque contribuíram para o bom desenvolvimento do, trabalhos. 10- Proposta. Dara a
Pauta da próxima uunião; pauta da próxima reunião, no dia 21 de agosto ocorrerá uma reuuião do
conselho para a aprovação dos relatórios das Câmaras Temáticas. 11- Informes dos eonulbricos: A
conselheira JauaÍna de Fãtima Chudzik convidou a todos para a "4' Semana de Gcografia do lnst!tuto
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Histórico Geográfico do ParaniÍ-IHGP' .. O conselheiro Lui~ Fernando Gomes Braga comentou sobre
evento do lMAP, discutindo O Orçamento Participativo. O presidente fechou a reunião agradecendo a
presença de todos e por tudo que está sendo :'"eitopela cidade
ritiba e encerra a reunião às de£Oito
horas, do dia vinte e quatro dejulho de dois mil e cato
Curitiba, 17 de abril de 2014.
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