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1 Aos vinle e um dial' do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 14: 15 horas, no auditório do Instituto de
2 Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, situado na Rua Rom Jesu" nO 669, bairro Cabral,
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nesta Capital, realizou-se a TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de
Curitiba-CONCITrBA, sob a coordenação do senhor Assis Francisco Anastácio. Supervisor de Implantação
do IPPUC, substituindo O Presidente Sérgio Póvoa Pires em Sua ausência. Estiveram presentes, conforme
li,ta de presença anexa e parte integrante desta Ata: Os Conselheiros: Luiz Fernando Gomes Braga,
Vinícins G. de Oliveira, Chris de Almeida G. da Costa, Edisou Reva, Márcio L. R. de Mesquita, João Carlos
Oiório, Leonardo A. Brusamolin Jr., Rosângela Maria Batlistel1a, Marco Aurélio Becker, José Rodrigucz
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Limeres, Vereador Sergiuho do Posto, Ivo Roberto da Silva, Mauricio Rodrigues de Souza, Ormy Lcocádio
Hünter Júnior, Walter Gustavo Linzma}er, Janaína de Fátima Chudzik, Rodrigo BaUlar Autllnger, Rodolfo
B. de P, Jaruga e Ivo Sérgio Pereira Santos: O. membros da Secrd:aria EXe<:ntiva: Laércio Leonardo de
Araújo e Sheila Branco e os Obsen,adore.:
Jamil Moises Assis, Slephanie R. Azevedo, Mariaua Marques,
Ana Carolina Soares, Ronaldo Antônio, Viviane FavrelO, Elena Juslen, Maria Cri,fina 1'. Santana, Maria
Miranda, Leila Beatriz Maneia Taouil, Liana Val1icelli, Felipe Maia Ehmkc, Walter Xavier, Sueli Moutinbo,
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Gláucia Pereira do Nascimento. Amanda Cirino Afonso. I-Abertnl'll: Verificado a existência do quorum
regimental o senhor Assis Francis.:o Anastácio abre a presente reunião, cumprimentando C dando boas
vindas li. todos e pas';ll a dar os seguintes informes de relevância que aconteceram nessa semana: a abertura
da licitação internacional para contratação da P~quisa Metropolitana de Mobilidade Integtada, que é um
amplo levantamento de deslocamentos da população da Capital e dos municipios pertencentes do Núcleo
Urbano Central - NUC da Região Metropolitana de Curitiba - RMC; reunião realizada com a Federação de
Comércio do Pararul- FECOMERCIO. a Associação Comercial do Paraná - ACP c o Serviço Brasileiro de
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Apoio às Miero e Peqnenas Empresas - SEBRAE. sendo que uma das propostas da reunião foi a criação de
territórios certificados na cidade, Assis falou que esse tema poderia ser discutido dentro de Câmara Temálica
especifica. Após o senhor Assi. Francis.:o Anll'ltácio passou a palavra ao arqniteto e urbanista Luiz
Fernando Gomes Braga para dar continuidade à coordenação da reunião e este pediu pam o Secretário
Executivo arquiteto e urbanista Laercio Leonardo de A •.••újo dar encaminhamento à pauta da reunião. 2_
Aprovaeão d:a Pauta: o Secretário Executivo Laércio Leonardo de Al'llújo, coloca em discussão a pauta
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da 32' RO do CONC1TIBA, da qual constavam os seguintes assuntos: 1_ Abertura; 2- Aprovação da pauta;
3- Aprovação da ata da 3li' RO; 4. Infonnes da Secretaria Executiva; 5- CTElJA _ Apresentação sobre a
revisão do plano diretor; 6- CTIIAB _ Aprcsentaçiio >obre a revisão do plano d;rClOr; intervalo de
confratemil.ação; 7- CTPES - Apresentação sobrc a revisão do plano diretor; 8- CTMOB _ Apresentação ~
sobre a revisão do plano diretor; 9- Propostas para a pauta da próxima reunião; 10- Infonncs dos
conselheiros; 11_ Encerramento, Aprovada a pauta por unanimidade. Tendo em vista o pedido dos relatorcs
da CTMOB e CTHAI3. a ordem de apresentação da, Cãmaras Temáticas foi apro,ada por unanimidade a
alteração da ordem das apresentações iniciando-se COma Câmara Temática de Politica Econômica e Social-
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CTEPS, após a Câmara Temática de Fstruturação Utbana e AmbientaI--CTELJA. e na scquência a CTMOB e
finabnente a CIHAB. 3. Aprovado
da Ata: da 30' Reunião Ordinária_RO;
Encaminhada previameute
aos conselheiros, o :'.ecretário-Executivo do CONC1TlBA Laércio Leonardo de Al'llújn relembrou que essa
reunião foi relativa às apresentações da eeonomista Gina P:aladinn da Agência Curitiba c também da
g'OÓgrafaRosa Moura, que falou sobre a questão da região metropolitana. Houve nm pedido dc alteração de
texto da Ata pelo conselheiro Rj.,':ail de Andrade. real inda a alteração a ata da 3D" RO foi aprovada por
unanimidade. 4. Informes da Secretaria Executin:
4.1-Ausênci:as JU!ltifieadax dos Titulares: Hélio
Wirbiski--ÇMC, Rivail de Andrade - LJP, Valdir Aparecido MestriDer - SINOllJRBANO e El:air M.
Grassani
- CEDEA; 4.2-Ausincill'l
Justificadas
dos Suplentes:
Everton
José Noguei.... _
SINOIURBANO e Hilma de Lourdes Santos - IJMP; 4.3- Comocaçijes d"" Suplentes: Dona Louroe,CMC e Paulo Rolando dc Lima- UTFPR. 4.4- Mesa Redanda da CTEUA: aconteceu no dia 117de AgoslO
de 2014; 4.S_participação de conselheiros no Seminário Democracia e Participaçãn Cidadã. que ocorreu ,~
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no dia 12/agostol2014

e teve COma terna "Um debate sobre 11atuação dos Conselhos de Curitiba"; 4.6Seminário na Assodação Comercial do Paraná - ACP, que aconteceu no dia 07/agosto de 2014 com o
lema "Curitiba 2024 - A Cidade que Queremos", durante o semináriD foi criada uma oficina que ocorrerá no
dia ll1set12014 para o Segmento dos Empresários; 4.7-Qficina do SCJ:mento Acadêmico e Profissional
PD14, acontecerá dia 02lsetl20 14; 4.8- Alteração do Calendário da Revis>io do Plano Diretor, gerando
novas dalas para Os seguintes eventos: m Ciclo de AUdiências Públicas - de 10 1121 de novembro de 2014;
Ténnino do período de Consulta Pública - 30 de novcrnbm de 2014; Conferência do Plano Diretor _ 06 li 07
de fevereiro de 2015. 4.9_ realização de Workshop do CONCITIBA que terá a finalidade de proporcionar
aos conselheiros participar ativamente do processo de revi'<ão do Plano Diretor_PD 2014, tomando
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conhecimento dos resultado, de todas as Câmaras Temáticas, com a seguinte dlnâmica: distribuição dos
conselheiros em quatro mesas com temas iguais aos das Câmara, Temática'>, com Cerca de 10 a 15 pessoas
em cada mesa e que a cada horo os conselheiros trocariam de tema possibilitando o debate em todos os temas
das câmaras temáticas. Foi sugerido que após o Workshop os relatores de cada Câmaro Temâlica se reúnam
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criando uma Comissão de Redação para claborar o texto final dos resultado, dos debates o qual scrá
encaminhada a 330 Reunião Ordinária, sendo esta reunião com caráter deliberativo sobre as sugestões do
CONCITIBA á revisão do PD. 4.16- a rcali£ação de evento sobre" discussal) do Plnl)o Diretor fúi adiada
para o inicio de fevereiro, I)correndo após a sistemati7ação de todas as contribuições encaminhadas pela
sociedade e pelo Concitiba, o IPPUC e a Prefeituro teriam um prazo de 30 de uovembro, que é o dia da
entrega final das sugestiles, até 20 de janeiro para realizar esta sistematização. a qual seria transformada
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numa minuta de anteprojeto de lei para ser discutida no evento já referido, A minuta será distribuida oom
peio menos 15 dias antes da realização do evento. Respondendo a uma pergunta da observadoro Mariana
Marques, participante do Projeto Cidade em Debate, Laérdo Lronarno de Araújo respondeu que as
sugestôes do CO:'-rCITlBA encerrarão na data de 24 á 28 de novembro, no âmbito da 33" RO, onde serão
deliberadas as sugestões a screm encaminhadas ao IPPUC. O observador C eÀ"conselheiro Walter Xavier,
da Associação Comercial do Paraná - ACP, perguntou se o projeto dc lei do executivo não deveria ser
entregue ainda em 2014, o Se<:retário Executivo LAércio uODardo de Araújo respondeu dizendo que foram
realizadas consultas junto ao setor jurídico da Prefeitura corno também ao Ministério Públ1co e e,tes órgãos
entenderam não existir problema na conclusão dos trabalhos além de 2014, pois o importante é que O
processo de discussão c revi,ão iniciou_se em 2014 e esteja em andamento. 5- Apresentati\o
do Relatório

77 Parcial da Câmara Temlitica de Politica EcoDômica e Social (CTPESl. O con<e1hciro Leonardo Afonso
78 BrusamoliD .Ir., relator da ciírnara intorma que foram realizados seis encontros da câmara, desde o dia 29 dc
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abril até o dia 19 de agosto, e a CTPES focou prioritariamente a discussão dos princípios! conceilos e valore,; /J
que deveriam reger tanlo as diretrizes da polftica social como econômica em seus aspectos ds interface com~
o Plano Diretor como um todo, porque tanto 0< aspectos c<:onômicos quanto os sociais se retletem em toda a
cidade e tcm rebatimento em todas a, outras Câmaras Temáticas, Ao analisar O texto original da lei do Plano
/".,//
Diretor de 2004 foi percebido que necessitava de vários tipos de revisão, tanto na questão de readequar/'"T
alguns conceilos! prineipios!valofes principalmente pelo passar do tempo como neste intervalo de tempo
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85 ocorreram a formulação de novas política, e alterações da legislação que não caberia sÓ adequá-Ia, ma,
86 repensá-la como um lodo. Foi nesse sentido que a Câmaro optou em fazer um recorte especifico de cada um
87 dos artigos, reportando_se não apenas ao quejá está posto, mas ampliando o processo da discussão dentro da
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88 visão da cidade que queremo" e a partir disso fazer urna contraposição com o texto dc 2004. O Plano Diretor
89 2004 no titulo 4- Politica Econômica e Social tem dois capitulo,;, O Desenvolvimento Social e o Econômico, (/
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abrangendo os artigos do 28 até o 45, sendo uma base bastante exten>a, mas recortada através de várias
sessiles, a Sessão 1- Desenvolvimento Social que trata do Abastecimento, a Sessão 2- da Cultura, a Sessão 3da Defesa Social, Sessão 4- da Educação, Sessão 5- do .Esporte e Lazer, Sessão 6- da Assistência C
Promoção Social e a Sessão 7- da SaÍlde. Os Planos Setoriais, aprovados pelo CONCITlBA em 2008, que
foram elaborados por determinação da lei municipal n" 1l,266. de 16 de dezembro 2004, que adequou O
Plano Diretor e Curitiba ao Estatuto da Cidade. Os Planos Setoriais caracteri£atam-se por três aspectos já
previstos na lel do Plano Diretor 2004, O DesenVl)lvimcnto Econômico, O Desenvolvimento Social e a
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97 Segurança e Defesa Social foram contemplados Como pianos específico" complementados pelos de
98 Mobilidade Urbana e Transporte Integrado, HabitaçãD de Interesse Social, Controle Ambiental e
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Desenvolvimento Sustentável. Foi realizada essa avaliação numa segunda etapa em 2008 como
desdobramentos trouxe aspectos de renovação e detalhamento, que na análise do plano não se pode apenas
ficar olhando" plano de 2004, mas também fazer uma rcvisita também aos Planos Setoriais para veritícar o
que há de e~oJllção, de perspectiva, de previsão, também em termos conceituais_ Também foi identificado

103 que o texto atual apresenta vários tipos de inconsistências de redação, lacunas, desatualizações, a'pectos de
104 evolução da própria legislação que demandam ,igoificativa mudança no texto. Leonardo BrUZllmolin Jr.
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disse que a Câmara iniciou um processo de leitura comparada do texto da lei com os textos dos Planos
Setoriais e pretende faLer, a panir desse trabalho de análise, uma proposta mais elaborada. Leonardo relatou
outro aspeeto importante: as diretrizes que toram apresentadas cm 2004 não apresentam nenhum tipo de
mecanismo que crie uma obrigatoriedade dc vinculação c de integração das políticas públicas, julgou-se
importante que a revisão do plano estaheleça a forma dc como a tranS\ersaJidade possa ocorrer para que não
corra o risco de estahelecer uma política fragmentada, e neste sentido tem-se que também tomar cuidado com
o contraponto, pois em determinado momento o texto refere-se ao tema em sua totalidade, de maneira
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abrangente, e em outro sc desce a detalhes ao discorrer de um elemento muito específico. Dentro desses
aspectos Leonardo Bruzamolin Jr. destacou que apesar da dimensão ampla do assunto a CTPES firmou
posição de quc todas as políticas públicas devem convergir para atingir valore" tais como solidariedade.
equidade, compartilhamento de responsahilidades entrc o Estado a sociedade e a administração pública
deliberativa. No 111Seminário Curitiba do Amanhã, ocorrido dia 15 de agosto, o Prefeito discorreu sobre um
aspecto desafiador, que O Plano pudcssc traduzir não só questões de demandas, mas também indicasse
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soluções para os problemas da cidade, e sinalizasse uma proposta de solução para um grande dilema que
vivemos quc é o do financiamento da Cidade. Foram levantadas algumas discussões, como a questão do
endereço, que para algumas pessoas isso é uma coisa mUlto simples, ma, quem não possui um endereço fica
fora do processo da economia, é como se tivesse uma cidade "legal" e urna "ilegar'. Outras discussões
levantada, foram os aspectos da inclusão da dimensão metropolitaua, a estratégia de abastecimcnto
alimentar, o processo eeonómico informal, a apropriação do, espaços públicos, produção/consumollogística,
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repensar
processo de como a cidade produz e é produzida, dimensão da cidadc, além da cidadania o
pertencimento, como atuar na cidade de maneira produtiva, lransversalidadc. Concluindo ressalta a
inquietação que O grupo da câmara (eve durante todos os encontros sobre a retlcxão de q"al é a cidade que
queremos. O coordenador e conselheiro Luiz Fernando Gomes Braga encaminhou a reunião abrindo
espaço para contribuições e esciarec,mentos, o~ conselheiros deliberaram deixar as discussões p~ra Ofinal dc
todas as apresentações. 6- Apresentação do Relatório Parcial da Câmara Temática de Estruturacão
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130 Urbana e Ambiental (CTEUA1: O conselheiro Edison Ron'a fcz a apresentação em substituição
131 conselheira e relatora da câmara Elair Grassani, que não pode comparecer por motivo de doença,
132 Esclareceu que os membros da CTEUA deram mais atenção inicialmente ao texto do plano que está em
133
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vigência, de 2004, esclareccndo que a Política Urbanistica Ambiental começa no artigo 9° e vai até o 14", os
incisos previstos no artigo 9' já foram trabalhados dentro da câmara com uma relati,a profundidade,
sugerindo o texto de redação para revisão do Plano Diretor. A metodologia utilizada consistiu em realizar
urna avaliação dos artigos, em seu texto original de 2004, verificar da sua importância c anali,ar se ele
deveria permanecer ou sofrer alguma alteração. Fonrrn apontadas algumas situações evidentes na análise
nesta análise inicial, o primciro fator é que a revisão do plano deve considcrar a possibilidade real
Estatuto da Metrópole ser aprovado na forma do substitutivo apresentado no Congresso Nacional e que o

140
141
142
143
144

texto nesta revisão esteja preparado para que recepcioná-Io, o segundo fator di? respeito a lima reforma
estrutural local dentro do Municipio, que é a reestruturação das regionais, com isso li revisão do plano
também (em que estar preparada para absorver essa alteração. Foram ressaltadas as contribuições da
Associação Comercial do Paraná - ACP e do CEDEA quc avaliaram não só o texto original, mas também
agregaram outras contribuições. fica evidente que apesar do plano atual contemplar a nece"idade da
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setores. A questão metropolitana traz toda a
questões metropolitanas diz respeito sobre a
enfatizada e valorizada a questão da proteçâo
surge a intenção de proteger os remanescentes

questão da sustentabilidade ambiental e econômica. Uma das
integração dos planos diretores municipais. Também deve ser
da diversidade da qualidade da pai,agem e a partir deste falO
de áreas agrícolas que ainda existem em Curitiba, mesmo tnda

a área do municlpio sendo urbana e não rumL foi também debatida na câmara a questão de estruturaç~o
viária, se é possível rever a estruturação urbana. pensando em lannos de ganho para a cidade. Neste
momento o conselheiro Ivo Sérgio PCrTira Santos comentou que noVaS vias poderiam ser agregadas à
espinha dorsal da cidade. O coordenador agradeceu a apresentação do consciheiro Edison Reva, chamando a
atcnção para dois pontos icvantados na apresentação, O primeiro foi que ao discutir a pertinência de analisar
se é po"ível no Plano Diretor deixar um espaço já aberto para recepcionar os instrumentos iegai, maiores ou
mesmo internos da Prefeitura, is"" suscitou um debate de um tema que vem sendo trazido historicamente nas
Conferências da Cidade, que é O sistema de planejamento c desenvolvimento urbano nacional, o Estatuto da
Metrópole no seu projeto de iei que já foi aprovado na Câmara Federal e está em análise no Senado, também
trata de um detalhamento que seria uma replicação do Sistema Nacional de o"senvolvimento Urbano, para a
escala da metrópolc ou dos aglomerados, Outro ponto importante é a constituição de fundos de
desenvolvimento urbano, Na Câmara Tcmática surgiu a proposição de que se é conveniente analisar a
replicação di"o em uma escala municipal, destacando a tàla do prefeito Gn.tavo Fruet no III Seminário
Curitiba do Amanhã, onde ele levanta a nece •• idade de se debater o financiamento na cidade e como a
cidadania pode participar desta discu"ão, acrescentando que em vários momcntos da câmara se discutiu a
oportunidade de abrir espaços para aprofundar a discussão do sistema de planejamento e da gestão urbana de
Curitiba, 7- Apre""ntaelo
do Relatório Parcial da Cimara Temática de Habitado
(CTHAB), realilllda
pelo conselheiro e relator da câmara Maarkio Rodrigu~s de Souza. iniciando explanou que a câmara
composta por representantes de todos os segmentos dedioou_se às discu;sêies da revisllo do Plano Diretor
adotou O critério de analisar, dcbater e delibernr em especial do Capítulo V que trata da habitação, dos
artigos 25 ao 27 acrescido do 87 do Plano Diretor de 2004. Ao longo da, reuniões, realizadas na sede do
lPPUC, a CTHAB analisou os artigos e revisou O conteúdo para formular propo,ta, de nova roo.ação para a
Lei, diante dos novos dcsafios e do atual quadro nonnalho federal. A scguir foi apresentado O novo texto
proposto e consolidado para os artigos indícados, cujo resultado foi fruto das reuniõcs realizadas pela
CTI-IAI3, nos termo, da memória Mexa a este relatório. Os artigos propostos e os inci.sos destinam-se à
substituição integral dos artigos refcridos, revogando-se o conteúdo que não tenha sido mantido na proposta,
nos arts. 25 a 27. 8- Apr~ntacâo
do Relatório Pardal da Cimllrll Temática de Mobilidade e
Transporte
(CTMOBl. A apresentação foi realimda pela conselhcira JaaaÍna Chudzik, iniciando a
apresentação infonnando que a cãmara teve 24 consclheiros titulares ou supientes inscritos, 19 como l'
opção e 5 Corno 2" opção, tendo COmo coordenador: Rodoifo Jaruga e relatores Janaína Chudzik e José
Rodrigues Limere:s, Fornm rea1i7.adaS, até o momento, 4 reuniões confonne calendário e participaçocs a
seguir: I' reunião: dia 29/04, com 10 participantes; 2' reunião: dia 13/05. com 09 participantes; 3' reunião://
dia 10106 - com 13 participantes; 4' reunião: dia 15/07, com 10 participantes; 5" reunião: dia 29/07. com 07
CV
participantes; 6' reuníão: dia 06/080 oom 05 participantes; 7" reunião: dia 19108 - 06 com participantes e com
programação de reuniões para os seguintes dias 26/08 e 11111. Na I' Reuuião de 29/0412014, foi realizada
apresentação pelo arquiteto do lI'I'UC, Miguel Roguskí que discorreu sobre: _ O calendário e cronograma da ~.
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revisão do Plano Diretor, - a importância dos indicadores adotados peio monitoramento do PD (IPPUC).
ONU, IBGE e outros: - Texto do PD (diretrizes), na sequência discutirão os Planos setotillÍs e outros. A
seguir a arquiteta Maria Miranda do IPPUC e coordenadora Grupo de Trabalho Mobilidade do IPPUC, com

o tema "Condicionantes, deficiências e potencialidades" e "Objetivo.' e itens a serem avaliados". Apresentou
'90 a metodologia adotada de Análise Inicial (leitura) dos artigos de iJ a 18, adotando o encamínhamento de
anaiisar os artigos sob a ótica: - Importante, deve pcnnanecer: - Deve ser complementado/alterado e _ Deve
ser suprimido, Na 2' Reunião da CTMOB foi realizada a leitura e análisc C sugestões iniciais dos artigos IJ e
14. Na J' Reunião da CTMOH OCOrreua continuidadc da Te\-isão dos artigo, 13 e 14. C apresentação do
técnico do IPPUC, o arquiteto Anlônio MÍl;al1da sobre o tema "Ciclomobiiidade", ressaltando que todas
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questões levantadas serão discutidas durante as propostas de revisão do PD. Na 4' reunião da CTMOB, foi

realizada apresentação da conselheira e técnica da URBS, engenheira Rosângela Batlistclla com os temas
"Faixas Exclusivas", constando dos seguintes itens Fases de Implantação, Estudos Prontos, Sinalização.
Fiscalização, Modal e Campanhas Educativas e Prioridades. Ainda foi realizada apre>entação do senhor
Bruno Meirinho ,obre TnlIlspone, constando dos seguintes pontos _ Análise da situação atual; - Pontos
200 Criticos; - Pontos forres e oportunid&des; _ Objetivos de transição de médio prazo; - Programa de transição
de médio prazo; - Propostas referentes aos Art. 13, 14, 15, 16 C 88. A relatora consignou que não houve
202 tempo para discussões sobre a redação dos artigos do PD. Ao final discorreu sobre a proposta de discussão
203 dos seguintes assuntos dentro da câmara: _ Utilização dos indicadores; _ Inclusão de metas e ações. Ex.
Bilhete lÍnico; _ Mencionar Plano de Mobilidade e suas diretrizes; - Manutenção da metodologia dc trabalho;

2'"
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Finali7<lr as propostas de redação; - Inclusão das questões cicioviária" re-des subterrâncas c transporte
206 coletivo não contempladas nO atual PD; - Participação Popular; _ Apreciação das propostas já apresentadas
202 na próxima reunião da CntOB. 5' Reunião em 29107/2014, resumida cm Informe do Poder Público e seus
208 desdobramentos: _ Conselheiros e observadores divulgam nas redes sociais as discussões sobre o PD; _ Poder
209 Público se coloca á disposição do CONClTIBA para esclarecimentos e informações solicitando qne antes de

"O qualquer

divulgação scjam consultados, evitando possiveis mal entendidos, principalmente quanto aos
2U estudos em andamcnto, houve concordância quanto ao assunto, com ênfa,e no comportamento ético dos
participantes nas reuniões, Continuando discutiu-se; - a revisão do Regimento Interno da Câmara; _ a
Construção epistemológica do Plano Diretor constando de: _ Plano / diretrizes I metas / açlíes; _ o Modelo de
2" Sâo Paulo com seu Plano Diretor Estratégico. Na 6" Reunião rcalizada dia 06/08/2014. foi abordado a
m Verificação das Interfaces entre o PD c a aprcsentação dos representantes do Poder Público e do segmento do
Poder Público durante as rcuniões da CIMOB, ocorrendo COnSenso referente a interfaces entre o PD,

'"'"

'"m

projctos em execução e a serem execlltados, percebendo que não foram mencionados todos os modais de
transportes, Verificação das interfaces entre o PD e as propostas/sugestões
encaminhadas
pelos
representantes das organizações da sociedade civil eleitos como representantes no CONClTIBA, foi
"O relevante a contribuição do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná - IHGPR, para que fossc mantida a
m construção do PD em tomo de diretrizes; e do S[",EL TEPAR reterente a outros veiculos não motori£ados
m que circulam pelas vias da cidade. As proposta,; apresentadas Já se encontram contempladas no texto do
m atual PD, sendo que alguns artigos sugeridos se cnoonlram cm outros capitulos e seções. Na 7' reunião
realizada dia 19 de agosto de 2014, embora cstivesscm prcsentes 06 (seis) conselheiros, alguns estavam com
m compromissos agendados sobrepostos á reunião da CTMOTl, redu7.indo os encaminhamentos que
226 permaneceram sobre questões que demandam maiores discu,;sõcs, como: _ red"ção do número de
m participantes nesta fase dos trabalhos; - entendimento dos conselheiro,; sobre a construção coletiva da
m proposta; - avaliação da participação dos inscritos na erMOs. Nada mais havendo a tratar, o coordenador
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Gomes Braga, agradeceu a lodos e encerrou a reunião as 18
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