ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
05/02/2009
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às nove horas, no Auditório do
IPPUC, reuniu-se o Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA, para apreciar os
temas e questões fixados na pauta desta QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, conforme
constou na convocação encaminhada pelo Senhor Presidente, Cléver Ubiratan Teixeira
de Almeida. Estiveram presentes os conselheiros, conforme lista de presença anexa e
parte integrante desta ata. Participaram da reunião como observadores o Sr. André
Viana da Cruz e a Sra. Clarice Metzner, representantes do Ministério Público do
Paraná; e o Sr. Felipe Dremmer estudante da Universidade Federal do Paraná. Abrindo
os trabalhos, o Presidente do CONCITIBA, engenheiro Cléver Ubiratan Teixeira de
Almeida, falou das alterações que ocorreram na composição do Conselho em virtude
da mudança na diretoria do IPPUC e também, mudança do suplente da CMC.
Continuando com a palavra, comunicou que a Sra. Susana Lins Affonso da Costa está
no projeto da COPA do MUNDO, e que as negociações com a FIFA estão bem
adiantadas. O Projeto Metrô, também está em andamento. Dando continuidade aos
trabalhos, comentou a pauta proposta para a sessão: a) opinar sobre expedientes
encaminhados ao Conselho; b) ajustar e encaminhar projeto de lei para a ampliação do
CONCITIBA em dois membros; c) examinar os critérios adotados nas Câmaras
Temáticas; d) aprovação e assinatura das Atas da 3ª e 4ª Reuniões do CONCITIBA.
Nesse momento, o presidente precisou ausentar-se, em virtude de compromissos
anteriormente agendados, passando a palavra ao Sr. Ricardo Bindo para continuidade
da pauta; O Sr. Ricardo Bindo passou a palavra ao Sr. Claudio Menna, Coordenador da
Secretaria Executiva do CONCITIBA que compôs a mesa com os seguintes
Conselheiros: Hélio Bampi, Maria da Paz, Ana Carmem e Ricardo Bindo. Após a
formação da mesa, o Sr. Menna informou que o Conselheiro Bruno Meirinho
encaminhou um ofício à Secretaria Executiva, referente a Composição do Conselho
Gestor de Habitação. O Sr. Vinícius falou que não houve divulgação da parte da
COHAB-CT, e que esse assunto deveria ser discutido no CONCITIBA. Menna diz que
não temos conhecimento de como foi montado esse Conselho de Moradia. O
Conselheiro Mauro Rocha entende que cabe a esse Conselho decidir se vamos pedir
informação a COHAB-CT, referente a composição desse conselho de moradia, ou se
vamos tratar de política urbana. Ainda com a palavra, o conselheiro Mauro Rocha
sugere que seja feita uma votação com referência a esse assunto. O Sr. Ricardo Bindo
diz que não devemos entrar na seara de todos os Conselhos. A Sra. Clarice,
observadora do Ministério Público, diz que há várias legislações a esse respeito, mas
sempre são tratadas com descompasso. Propõe ao CONCITIBA entender um pouco
melhor a política de habitação e que seja criada uma comissão para analisar o assunto.
Menna diz que já existe a Câmara temática de moradia e saneamento, e que cabe a
essa Câmara Temática estudar esse assunto. O Conselheiro Hélio Bampi concorda
com a sugestão. O Sr. Ricardo Bindo colocou em votação sendo aceito por toda
plenária. Retomando a pauta, o Sr. Claudio Menna passa palavra ao Conselheiro
Mauro Rocha para expor a sua proposta de ampliação do colegiado do CONCITIBA,
contemplando representante do setor dos trabalhadores, conforme proposta anexa a
esta Ata.
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O Conselheiro Bruno Meirinho propõe a inclusão de mais um segmento a ser composto
por três representantes do setor empresarial, trabalhadores e sindicatos. O Conselheiro
Mauro Rocha diz que se a proposta do Conselheiro Bruno Meirinho for aceita, terá que
fazer uma mudança grande na lei. O Conselheiro Suplente Vinicius acha que o erro foi
de não haver paridade entre trabalhadores e empresários. O Conselheiro Ardisson Akel
diz que não devemos ficar preso nesse ponto entre empregados e empregadores.
Temos que nos libertar desses vínculos. É falsa e equivocada essa colocação nesse
fórum. O Conselheiro Ubiraitá sugere uma emenda na lei. O Conselheiro Mauro Rocha
sugere ao Presidente Suplente Sr. Ricardo Bindo que seja feita a votação. O
Conselheiro Bruno acha que a proposta de criar 1 membro distorce a paridade do
conselho e que o colegiado não fica equilibrado, pois um segmento fica com 4 e o
outro 3. A Conselheira Ana Carmem lembra que desde o início a proposta era 7
segmentos e depois ficaram 6 segmentos. O Coordenador Claudio Menna pergunta se
o conselheiro Mauro Rocha mantém a proposta; que responde dizendo que estamos
querendo contemplar a classe dos trabalhadores. O Conselheiro Luiz Antunes sugere
que as propostas sejam estudadas com calma, antes de votar. O Conselheiro Bruno
pede mais tempo para formalizar a sua proposta. O Conselheiro Ardisson Akel faz um
apelo ao Conselheiro Bruno, dizendo que estamos aqui para fazer o CONCITIBA
andar. O Conselheiro Felipe Braga diz que devemos ir ao trabalho. As reuniões devem
ser objetivas para não correrem o risco de serem esvaziadas. Pede também ao
Conselheiro Bruno que deixe o Conselho trabalhar. O Coordenador Claudio Menna
lembra que devemos seguir o foco do CONCITIBA; fizemos uma escolha de caminho.
O Sr. Ricardo Bindo pede que as atas da 3ª e 4ª Reunião sejam aprovadas e
assinadas. A ata da 3ª Reunião não foi aprovada, pois ainda necessita de ajustes; já a
ata da 4ª Reunião foi aprovada e assinada. Nesse momento houve uma pausa para o
Intervalo. Retornando aos trabalhos o Sr. Ricardo Bindo passa a palavra para os
Relatores das Câmaras Tematicas para informes: Câmara Temática de Mobilidade.
Definição da Composição: Coordenador Sr. Ricardo Antonio de Almeida Bindo; Relator
Conselheiro Hélio Hampi; Facilitador Secretaria Executiva do CONCITIBA; Focos
Temáticos: Modernização da Infraestrutura Urbana na malha viária, com prioridade a
eixos principais de circulação, mediante cabeamento subterrâneo, transposições com
obras de arte, sincronização semafórica, cronologia adequada para mudanças de fluxo
e outras tecnicas; aprimoramento nos projetos, procedimentos e fiscalização para a
Rede Integrada de Transporte Público, em especial nos planos e obras de
equipamentos, terminais e modais; contribuir nos critérios de acessibilidade e
trafegabilidade urbana, notadamente para os pedestres, ciclistas e pessoas especiais,
mediante sinalização, policiamento, campanhas de educação e liberação das vias
obstruídas por eventos através de “ruas de festas. Regime de Trabalho: Reuniões com
duração de 3 horas, encontros quinzenais; prazo para apresentação dos relatórios 6
meses. O Conselheiro Ardisson Akel pergunta se essa Câmara vai contemplar todas as
intervenções subterrâneas? Bindo responde que sim. Hélio explica que o IPPUC tem
um estudo estatístico sobre o tráfego, temos que pensar nas transposições do Metro e
a questão do cabeamento e explicar o porquê da ordem dos temas. O Sr. Menna pede
que a plenária vote e aprove. O Sr. Ricardo Bindo diz que não precisa votar. O
Conselheiro Ubiraitá pede que votemos hoje a proposta apresentada pelo Conselheiro.
Mauro Rocha e/ou na proposta do Conselheiro Bruno Meirinho. Não houve consenso e
os trabalhos seguiram com apresentação das Câmaras Temáticas. A Conselheira Ana
Carmen apresenta o informe da Câmara Temática de Grandes Projetos e Legislação
Urbana: Coordenador Vereador Omar Sabbag Filho, Relatora Conselheira Ana
Carmem de Oliveira, Facilitadores Teresa Cristina R. Torres e Secretaria Executiva do
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CONCITIBA. Focos temáticos: Consolidação da Legislação Urbanística exigível no
Plano Diretor, junto à Comissão da PMC criada no IPPUC para esse trabalho,
contribuindo na fixação de agenda, teor dos projetos legislativos, simplificação e
aplicabilidade de normas e agilidade processual; Critérios de análise urbana, ambiental
ou estratégica, para classificar os Grandes Projetos Urbanos, quando sujeitos a
estudos específicos de impacto, sugerindo caminhos e formas para seu licenciamento;
Recomendações para monitoração e manejo flexível de ambientes urbanizados,
mediante mecanismos como Operações Urbanas, Planos Regionais e Assistência
Técnica Pública. Regime de trabalho: reuniões com duração de 3 horas, encontros
quinzenais, o prazo para apresentação dos relatórios é 6 (seis) meses. Conselheiro
Hélio pergunta se o projeto metrô vai fazer parte da Câmara Temática de Grandes
Projetos e Legislação. O Conselheiro Bruno diz que o projeto metrô é do âmbito do
CONCITIBA, mas acha que deve ter o parecer de todas as Câmaras. O sr. Ricardo
Bindo concorda que o projeto metrô é assunto do CONCITIBA – acha que devemos
decidir se criamos uma Câmara específica para o referido projeto. O Sr. Menna acha
que deve ser assunto da Câmara de Mobilidade. Nesse momento o Sr. Cléver Ubiratã
Teixeira de Almeida, presidente do CONCITIBA, retorna a reunião. O Sr. Ricardo Bindo
pede que seja aprovada uma apresentação sobre os procedimentos do projeto metrô.
Retornando a pauta, passamos para o informe da Câmara Temática de Moradia e
Saneamento – Coordenadora Teresa Elvira Gomes de Oliveira; Relatora Maria da Paz
Sena Basso; Facilitadores Maria Cristina T. Santana e Secretaria Executiva do
CONCITIBA. Focos Temáticos: Moradias sob risco, acompanhamento em áreas ou
assentamentos prioritários; Expansão Habitacional e de Saneamento em territórios da
metrópole (novas fronteiras da Ocupação Urbana e arranjos intermunicipais);
Recuperação de àreas subutilizadas nos tecidos urbanos consolidados e em
degradação; Requalificação urbana mediante projeto Regional Desejada e Planos
Regionais (desenvolvimento local descentralizados); Rede de Saneamento Ambiental
Urbano e de Serviços Públicos como indução à qualidade da Política Habitacional.
Regime de Trabalho: reuniões com duração de 3 horas, encontros quinzenais; o prazo
para apresentação dos relatórios é 6 (seis) meses.
Após as apresentações das
Câmaras Temáticas, o sr. Ricardo Bindo abre a plenária para sugestões, passando a
palavra ao Conselheiro Mauro Rocha que explicou o significado das Câmaras
Temáticas: sendo prestar trabalho e assistência ao CONCITIBA. O Conselheiro Bruno
pergunta se nas câmaras temáticas os titulares e suplentes terão o poder de voto. O
Sr. Ricardo Bindo responde que os relatórios devem conter a posição dos membros da
câmara, pois não há o mesmo equilíbrio que no CONCITIBA. O Conselheiro Hélio
sugere que os relatórios das Câmaras Temáticas sejam encaminhados aos
Conselheiros do CONCITIBA com 05 (cinco) dias de antecedência, para que as
matérias sejam analisadas com tempo. O Conselheiro Mauro Rocha pede que seja
votada a emenda da lei. O Conselheiro Bruno lembra que a plenária concordou em
deixar para a próxima reunião, sendo assim, é necessário outro reencaminhamento. O
conselheiro Ubiraitá propõe o reencaminhamento. O coordenador Claudio Menna
lembra que o conselheiro Bruno pediu vistas. O Conselheiro Mauro Rocha lembra que
não houve votação. O Conselheiro Ardison Akel diz que as decisõe da plenária devem
ter votação clara com indicação de membro titular. O Sr. Ricardo Bindo pede que a
plenária decida se vota ou não a emenda da lei, nessa reunião. Feita a votação com o
seguinte resultado: 8 conselheiros votaram a favor e 3 contrarios. Sendo assim, o Sr.
Ricardo Bindo põe em votação a proposta apresentada pelo conselheiro Mauro Rocha.
Com o seguinte resultado: Votos a favor 8 (oito) – contrário 2 (dois) – conselheiros
Bruno Meirinho e Ana Carmem; abstenção – 1(uma) – Luiz Antunes. O conselheiro Luiz
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Antunes justifica sua posição, pois acha que as propostas deveriam ser estudadas por
mais tempo. O Sr. Ricardo Bindo lembra que o procedimento agora é encaminhar a
proposta a SGM e a CMC. Dando contitnuidade aos trabalhos, foi acordada a pauta da
próxima reunião, agendada para o dia 2 de abril de 2009. O Conselheiro suplente
Vinicius propõe que seja assunto de pauta o monitoramento dos conflitos. O
conselheiro Ubiraiá diz que não compete ao conselho decidir conflitos. Bindo sugere
que esse assunto seja discutido nas câmaras temáticas. A plenária delibera que a
próxima reunião seja realizada no dia 02/04/2009 às 09:00, tendo como pauta:
apresentações dos projetos da Copa e do Metrô, informativo do Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, aprovação e assinatura da 5ª e 3ª
Atas das reuniões do CONCITIBA, debate sobre critérios para discussão de temas a
serem encaminhados a grupos de trabalho ou câmaras temáticas. O Presidente
agradece a presença de todos encerrando a reunião da qual foi lavrada esta ata, que
depois de lida, foi assinada pelos senhores conselheiros presentes.
Curitiba, 05 de fevereiro de 2009.

Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida –
Presidente - Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC

Ricardo Antonio de A. Bindo – Suplente
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC

Mauro Sergio T. Rocha - Titular
Procuradoria Geral do Município

Teresa Elvira Gomes de Oliveira - Suplente
Companhia de Habitação Popular de
Curitiba – COHAB-CT

Rosângela Maria Batistella - Titular
URBS – Urbanização de Curitiba S.A

Alfredo Vicente C. Trindade - Titular
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Ubiraitá Antônio Dresch – Titular
SINDUSCON-PR

Hélio Bampi – Titular
FIEP

Ana Carmen de Oliveira – Titular
SINDARQ

Maria da Paz Sena Basso - Titular
CONAM
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Bruno Cesar Meirinho – Titular
AMBIENS

Cristina de Araújo Lima – Titular
UFPR

Ardison N. Akel – Titular
FACIAP

Luiz Antunes
AUTRACO

Rodrigues

–

Suplente

Luiz Felipe Braga Cortes – Titular
Câmara Municipal de Curitiba

Omar Sabbag Filho – Suplente
Câmara Municipal de Curitiba

Sandro N. Vieira – Suplente
SINELTEPAR

Vinícius Gessolo de Oliveira – Suplente
Terra de Direitos
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