ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2008

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e oito, às nove horas, reuniu-se o Conselho da
Cidade de Curitiba – CONCITIBA, no Auditório do IPPUC, para apreciar os temas e questões
fixados na reunião anterior como pauta para a terceira reunião ordinária, conforme constante da
convocação encaminhada pelo Senhor Presidente, Augusto Canto Neto. Estiveram presentes os
senhores conselheiros das instituições conforme lista de presença anexa e parte integrante desta
ata. O senhor Pio Santana, participou dessa reunião como Observador, representando
associação de moradores convidada pelo segmento “Movimentos e Organizações Sociais”.
Estiveram também presentes nessa reunião: o arquiteto Ricardo Antônio de Almeida Bindo,
Assessor de Planejamento do IPPUC, para apresentar os Planos Setoriais e Regionais do
IPPUC; a Sra. Ana Cristina Wollmann Zorning Jayme, técnica do IPPUC a disposição da
Secretaria Municipal de Planejamento, apresentando o orçamento desta prefeitura para 2009 e a
senhora Teresa Elvira Gomes de Oliveira, dirigente da COHAB-CT, para apresentar os projetos
locais inseridos no programa federal de aceleração do crescimento - PAC e referentes à
Habitação de Interesse Social. Abrindo os trabalhos, o Presidente do CONCITIBA, engenheiro
Augusto Canto Neto, apresentou o conselheiro Bruno Meirinho, como substituto do membro
titular designado anteriormente pela AMBIENS, entidade eleita entre as ONG´s no segmento
“Produtores de Conhecimento em Política Urbana”, bem como anunciou as solicitações
protocoladas neste Instituto; 1) proposta do conselheiro Helio Bampi para criar grupo temático
sobre infra-estrutura subterrânea na malha urbana; 2) solicitação da conselheira Ana Carmen do
SINDARQ-PR, de informações, entre elas as sobre recursos do PAC a se aplicar em programas
habitacionais e saneamento. Recebendo do presidente a palavra, o Coordenador da SecretariaExecutiva do CONCITIBA, Claudio Menna, observou que a CONAM, para substituir o conselheiro
Carlos Maia por ela designado anteriormente, deverá fazer o mesmo trâmite que realizou a
AMBIENS para a posse do seu substituto Bruno Meirinho, anexando ao ofício cópia autenticada
da eleição de seu dirigente regional, que solicita essa substituição. Lembrou ainda que todos os
conselheiros tem livre acesso aos documentos do CONCITIBA e de programas da prefeitura, não
necessitando requerer informações para se dar nas sessões, como foi o caso da exposição
solicitada pelo SINDARQ-PR. Dando continuidade à reunião e de acordo com a pauta o Sr.
Ricardo Bindo fez apresentação sintética sobre os seis Planos Setoriais e nove Planos Regionais
coordenados pelo IPPUC entre 2006 e 2007. Na seqüência a Sra. Ana Cristina, representando a
RUA BOM JESUS, 669 / CURITIBA – PR . CEP 80.035-010 concitiba@ippuc.org.br

SEPLAN, apresentou o Orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba para 2009, lembrando que
o mesmo está em fase de aprovação na Câmara Municipal de Curitiba. Fazendo uso da
palavra em aparte, o conselheiro Ubiraitá perguntou sobre o desalinhamento de estações tubo
na linha Norte/Sul, se será igual ao da linha Leste, ou seja, em concreto, e se está previsto
algumas intervenções para melhorar o sistema viário da cidade, como trincheiras e viadutos; ao
que o Presidente respondeu, com referência às estações tubo, que ainda não está definido. O
conselheiro Hélio Bampi, a seguir, levantou questão sobre saneamento básico que, sendo uma
responsabilidade do Estado, se acaso está bem o intercâmbio entre a esfera estadual e o
município. O Presidente achou o tema interessante para ser debatido, podendo o conselho
debater esse tema com os técnicos da SANEPAR. O conselheiro Timóteo propôs que as
câmaras temáticas sejam criadas para tratar de assuntos pontuais. Como última exposição
prevista na pauta, a Sra. Teresa Gomes de Oliveira apresentou o Programa de Habitação
Popular de Curitiba usando recursos do PAC. Logo após essa apresentação, o Presidente,
Augusto Canto Neto informou que se ausentaria para participar de outra reunião; sendo assim, a
Sra. Susana Lins Affonso da Costa assumiu a presidência como suplente. Aberto os debates, o
Sr. Mauro Rocha, representante da PGM, cumprimentou o novo conselheiro Bruno Meirinho e
pediu atenção para a necessidade de maior contribuição dos conselheiros em questões
referentes aos Planos Setoriais e Regionais, que precisam ser discutidas, bem como de uma
melhor ordem nas sessões, aumentando o período para debate entre conselheiros; ao que o
conselheiro Luiz Antunes Rodrigues, representando a AUTRACO, sugeriu a limitação de
palestras tipo relatórios nestas reuniões, deixando espaço para assuntos úteis, como discussões
propostas ao conselho, pois detalhes podem ser lidos antes nos endereços eletrônicos, para dar
maior agilidade aos nossos debates. O mesmo também pediu identificar a presença de titulares
antes de cada sessão, de modo que o suplente assuma sua função legal; e indagou se suplente
teria direito a voz e a voto nas reuniões do Colegiado. O conselheiro Mauro Rocha esclareceu
que o conselheiro suplente teria direito a voz, mas não a voto. Direito a voto só em caso de
ausência ou impedimento do titular. Ainda com a palavra, o conselheiro Luiz Antunes perguntou
o motivo porque não vem recebendo convocações às reuniões do CONCITIBA. Sobre isso, o
coordenador da Secretaria-Executiva, Claudio Menna, esclareceu que a convocação por ofício
vinha sendo encaminhado somente aos titulares e, por e-mail, tanto aos suplentes como a
titulares. Após essa observação, ficou acordado que todos conselheiros recebam convocação em
forma de ofício. A seguir, o conselheiro Hélio Bampi sugeriu criar câmaras temáticas para discutir
a possibilidade dos cabeamentos da cidade serem subterrâneos e o Conselheiro Ubiraitá propôs
a criação de câmaras temáticas para

discutir

a

questão

do

trânsito

em

Curitiba. O

conselheiro Bruno Meirinho expôs a posição da AMBIENS com relação a ocupações
habitacionais em curso nos bairros da Fazendinha e do Campo Comprido, sobre as quais é
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totalmente contra as decisões já tomadas pelas autoridades estaduais e municipais referente ao
caso, sobre o que fazia algumas sugestões: que fosse investigada a questão da “milícia armada”
ameaçando as famílias invasoras e a atitude da Guarda Municipal; que fosse questionada a
ocupação recém realizada pela Polícia Militar na Vila das Torres e que os Direitos Humanos
sejam respeitados na questão da moradia e, finalizando, entregou ao Secretário Executivo, para
acervo deste Conselho, 02 (dois) exemplares do jornal “Fórum Nacional de Reforma Urbana” e o
livro sobre um julgamento local da ONU, quanto a despejos forçados no Paraná. Em seguida, a
conselheira substituta da CONAM, Maria da Paz, questionou sobre o direito desses invasores
urbanos, mais recentes, opinando que devemos respeitar e dar prioridade, isso sim, às pessoas
que estão há certo tempo esperando na “fila da COHAB”, para aquisição das casas ou de lotes
populares próprios, como foi visto na exposição sobre o PAC. A conselheira Cristina, da UFPR,
também concorda que deve haver mais tempo para debater esse tema e ponderou que os
assentamentos urbanos na questão habitacional, bem como o trato do território por suas bacias
hidrográficas, o transporte público e outros temas estruturantes exigem melhor articulação do
município de Curitiba com a Região Metropolitana. O conselheiro Bruno Meirinho se propôs a
elaborar a proposta para criação de câmara temática de Moradia e Saneamento. Após essas
considerações, ficou acordado em se criar, no ambiente deste Conselho, Câmaras Temáticas de
Habitação, Saneamento e Mobilidade, bem como sobre cabeamento subterrâneo; mas que todos
esses estudos sejam baseados no orçamento e na legislação; pois que, no âmbito público, temos
que seguir as normas de uma forma imperiosa, sob pena do conselho vir a propor alguma
improbidade entre as suas propostas. Por essas razões, o coordenador da Secretaria-Executiva
do CONCITIBA, Claudio Menna, ressaltou ser positivo termos, a partir de agora, dois advogados
entre os conselheiros, decorrente da substituição realizada pela AMBIENS, pedindo ele, ao final,
que seja sempre informado sobre essas convocações de técnicos municipais, para expor
assuntos ao conselho, como aconteceu nesta sessão para exposição da COHAB-CT e do PAC,
por exemplo. Completando, o coordenador se propõe a auxiliar os grupos de trabalho, dotandoos de informações e de condições, no que sugere ser o regime de trabalho para esses estudos
estabelecidos na próxima e última Reunião Ordinária deste ano, agendada para o dia quatro de
dezembro. Para fins de encerramento, a Sra. Susana Lins Affonso da Costa, Presidente em
Exercício do CONCITIBA, agradeceu a presença de todos; e nada mais havendo a tratar,
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encerrou a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que depois de lida, foi assinada pelos senhores
conselheiros presentes.
Curitiba, 06 de novembro de 2008.
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