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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e nove, às nove horas, no Auditório do

IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, 669, no bairro do Cabral, na cidade de Curitiba, realizou-se

a NONA REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA sob a

presidência do Senhor Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida. Estiveram presentes os

conselheiros, conforme lista de presença anexa e parte integrante desta ata. O Presidente deu

início à reunião discorrendo sobre a pauta: aprovação da ATA da 8ª Reunião; aprovação da

ATA da 2ª Reunião Extraordinária; apreciação da minuta de Resolução sobre a sistematização

e o compartilhamento da utilização do subsolo urbano; Informe Conferência das Cidades;

Resoluções publicadas: nº 04 - Constitui a Comissão Preparatória e a Comissão de Apoio da 4ª

COMCURITBA; nº 05 - Mudança de Membros da Secretaria Executiva do CONCITIBA; nº 06 -

Constitui a Coordenação Executiva e Comissão de Sistematização; nº 07 - Aprova o Regimento

Interno da 4ª COMCURITIBA; Habitação Área Central Critérios para encaminhamento de

trabalhos e informações externas; Encerramento dos trabalhos das Câmaras Temáticas –

2009; PAUTA para a 10ª Reunião Ordinária; Relatório Bianual; Balanço 4ª Conferência da

Cidade de Curitiba. Em seguida, o Presidente Cléver apresentou as Atas da 8ª Reunião

Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária. A Conselheira Cristina propôs algumas correções nos

textos. O Conselheiro Bruno Meirinho sugere que seja anexada a Resolução da Câmara

Temática de Habitação na Ata da 8ª Reunião Ordinária. Foram aprovadas as Atas com os

adendos sugeridos. O Presidente Cléver passa a palavra para o Conselheiro Hélio Bampi, o

qual faz a apresentação do Relatório Técnico do “Estudo Urbanístico para Sistematização de

Infraesturuta Subterrânea nos Espaços Públicos de Curitiba”. O conselheiro Hélio Bampi

relembra que esse Relatório já foi apresentado na Reunião do CONCITIBA no mês de agosto.

Finalizada a apresentação, o conselheiro Ubiraitá Dresch questiona sobre a posição das

Concessionárias quanto ao repasse de custos ao consumidor. O conselheiro Hélio diz que o

custo não é impactante, e que ao longo do tempo haverá uma série de benefícios. O

conselheiro Emerson/SIMOV comenta sobre o valor das tarifas na época das estatais e fala

sobre a redução da margem de lucro das empresas. O conselheiro Bruno Meirinho questiona

quanto às condições dos custos e transferência para impostos, tarifas. Diz que isso deve ser

analisado e deve ser verificado não apenas o critério paisagístico, mas também o econômico.

Comenta sobre as tarifas da URBS, no transporte coletivo e também comenta sobre as
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ciclovias e ciclofaixas. O conselheiro Hélio explica sobre a tabela de custos que já foi

apresentada, o estudo que foi realizado, como também a realização de estudos junto a

ANATEL. O conselheiro Bruno Meirinho sugere a disponibilização da tabela de custos pela

Câmara Temática. A conselheira Cristina parabeniza pela proposta e sugere que haja um item,

na Resolução, que priorize a implantação do cabeamento subterrâneo nas áreas verdes. O

Conselheiro Vereador Omar Sabbag informa que o Vereador Caíque Ferrante está trabalhando

com o tema cabeamento subterrâneo e que o assunto pode ser estudado junto à Comissão de

Urbanismo e Obras Públicas da Câmara Municipal de Curitiba, da qual ele faz parte. Sugere

ainda que a Comissão da Câmara trabalhe em conjunto com o CONCITIBA em relação a este

assunto. O conselheiro Hélio diz que será uma ótima sintonia, e em seguida apresenta a

Minuta de Resolução, a qual é aprovada com destaques dos Conselheiros: Ubiraitá Dresch,

Cristina Lima, Hélio Bampi, Ricardo Bindo e Bruno Meirinho. O conselheiro Bruno Meirinho

registra que, dado o caráter não participativo da Resolução como um todo, se opõe ao teor na

integra. O Relator Hélio diz que o Comitê de natureza técnica, no âmbito da Unidade de

Coordenadoria de Obras Viárias - UOC, para operacionalizar a sistematização do uso do

espaço público, em especial do subsolo, pelas Concessionárias de Serviços Públicos de

Infraestrutura no Município, proposto na resolução é estritamente técnico, portanto não cabe a

participação de usuários. A resolução é aprovada após a votação dos destaques, alguns

acatados e outros negados. Em seguida o Presidente Cléver informa sobre a 4ª

COMCURITIBA, com lema: “CIDADE PARA TODOS E TODAS COM GESTÃO

DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL”, tema: “AVANÇOS,

DIFICULDADES E DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO”, com quatro eixos de discussão: 1) Criação e implementação

de Conselhos da Cidade, planos, fundos e seus conselhos gestores, nos níveis federal,

estadual e municipal; 2) Aplicação do Estatuto da Cidade e dos Planos Diretores e a efetivação

da função social da propriedade do solo urbano; 3) A integração da política urbana no território,

política fundiária, habitação, saneamento, mobilidade e acessibilidade urbana; 4) A relação

entre os programas governamentais: PAC, Programa Minha Casa Minha Vida e a Política.  A

Conferência será realizada dias 27 e 28 de novembro, no CIETEP – Centro de Inovação,

Educação e Tecnologia do Paraná, localizado na Avenida das Torres. Informa o Cronograma

de Trabalho da Comissão Preparatória. Relata sobre a minuta de programação da Conferência.

Informa que em função dos prazos, todo o trabalho de comunicados e avisos está sendo feitos

via email. Rosane Valduga informa que no sentido de divulgar a realização da conferência será
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encaminhado a todas as entidades, componentes do CONCITIBA, “email convite” para serem

enviados a outras entidades que compõe os segmentos. O Presidente Cléver informa sobre a

disponibilidade do site da Conferência, a partir do dia 26/10/09, com link no site da Prefeitura

Municipal de Curitiba. O Presidente avisa sobre realização do Seminário Preparatório no dia 05

de novembro de 2009, no auditório do SINDUSCON-PR. O Presidente Cléver comunica que,

conforme o Regimento, os conselheiros do CONCITIBA, serão delegados natos e a

organização da Conferência fará a inscrição de todos os conselheiros. O conselheiro Bruno

Meirinho coloca que alguns conselheiros também são membros da Comissão Preparatória,

questiona como ficará a proporcionalidade na distribuição de vagas dos delegados. A

Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga informa que à Coordenação Executiva

da 4ª COMCURITIBA resolverá a questão sobre delegados natos que é membro do

CONCITIBA e da Comissão Preparatória. O Presidente Cléver diz que haverá uma solução

para que não haja prejuízo para nenhuma parte. O Presidente Cléver apresenta as Resoluções

nº 04; 05; 06 e 07 publicadas até o momento. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane

Valduga informa que em função da falta de tempo hábil para convocar Reunião do Conselho,

foram feitas essas Resoluções especificamente para a Conferência das Cidades, sendo que as

Resoluções nº 04; 05 e 06 são de caráter administrativo e a Resolução nº 07 para a aprovação

do Regimento da 4ª COMCURITIBA. A Sra. Rosane Valduga apresenta a situação atual dos

três Relatórios: 1) Acessibilidade e Trafegabilidade, aprovado na 6ª Reunião Ordinária; 2) Rede

Integrada de Transportes, aprovado na 7ª Reunião Ordinária; 3) Habitação e Saneamento,

aprovado na 8ª Reunião Ordinária. Informa que os três apresentam recomendações do

Conselho. O Conselheiro Timóteo Campos vota favorável a transformar os relatórios em

Resoluções. Todos os conselheiros concordam em transformá-los em Resolução. A

Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga comunica a paralisação dos trabalhos

das Câmaras Temáticas, devido à realização da 4ª COMCURITIBA, e informa que faltou, na

Câmara Temática de Habitação, a discussão do Trabalho da conselheira Cristina sobre

“Habitação na Área Central”. Sendo assim se propõe retomar os trabalhos da Câmara de

Habitação, para avaliar o trabalho citado e posterior confecção de uma resolução específica. A

proposta é a de que os membros da Câmara sejam convocados a partir do mês de janeiro de

2010 para concluir a avaliação. Colocado em votação, todos os conselheiros aprovam este

encaminhamento. A Sra. Rosane informa, ainda, que será realizado o encerramento dos

trabalhos do ano de 2009 com a avaliação da Resolução da Câmara de Mobilidade na última

Reunião do CONCITIBA. O Presidente Cléver informa que os conselheiros têm o seu mandato
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encerrado em fevereiro de 2010, sendo assim não seria adequado iniciar uma discussão e

deixá-la “pela metade”, ficando sem continuidade. O conselheiro Hélio Bampi acha pertinente

essa colocação do Presidente. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga

propõe que a próxima Reunião do CONCITIBA seja agendada para o dia 17 de dezembro de

2009, tendo como pauta os seguintes assuntos: A apresentação do relatório do Conselho; O

balanço da 4ª COMCURITIBA. O conselheiro Luiz de Mauro informa sobre a reunião realizada

entre as lideranças dos movimentos populares de Curitiba para a definição dos critérios para a

ocupação das vagas dos delegados do segmento Movimentos Populares para participarem da

4ª COMCURITIBA, da qual foi lavrada uma Ata e que neste momento repassa à Secretaria

Executiva do CONCITIBA. O conselheiro Bruno Meirinho sugere para a Comissão Preparatória,

que a composição da mesa da 4ª Conferência, na abertura, tivesse um representante de cada

segmento com direito a fala. O conselheiro Bruno Meirinho questiona sobre o critério de limite

no número de observadores na participação da 4ª COMCURITIBA. A Coordenadora da

Secretaria Executiva Rosane Valduga diz que foram seguidas todas as recomendações. Foram

feitas consultas à Comissão Estadual e Nacional. Foi adotado o mesmo número de

participantes das Conferências anteriores. Devido o curto espaço de tempo, problemas

ocasionados pela “Gripe Suína”, que adiou a realização de vários eventos para esta mesma

época, não se conseguiu espaço em Curitiba que tivesse o auditório capaz de receber 600 ou

700 pessoas e salas de trabalho compatíveis. Houve essa dificuldade. A Comissão

Preparatória achou por bem limitar o número de integrantes. O conselheiro Bruno Meirinho

pergunta onde será a Conferência. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga

responde que será no CIETEP. O conselheiro Bruno Meirinho pergunta qual a capacidade do

auditório do CIETEP. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga diz que

quando conseguiu o local já estava definido o porte da Conferência. O conselheiro Biratã

Giacomoni diz que a capacidade do auditório é para 1.200 pessoas. O conselheiro Bruno

Meirinho registra que: se não há uma obstrução física, que se não faça uma restrição de

resolução ao acesso das pessoas, que admita a participação de quantas pessoas caibam no

local. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga diz que será discutido com a

Comissão Preparatória e verificando toda a questão de logística. O conselheiro Helio sugere

que coloque na pauta o tema sobre a renovação do Conselho, processo de Eleição dos novos

conselheiros para o próximo mandato. A Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane

Valduga coloca a questão da abertura de duas vagas no Conselho por vacância devido o

representantes não virem às reuniões. E propõe que essas vagas dos Movimentos Populares
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fossem supridas da mesma forma que foi feita, recentemente, para a composição da Comissão

Preparatória, ou seja, são convocados os representantes dos Movimentos Populares que se

habilitaram na primeira eleição para o CONCITIBA, e em reunião especifica seja decidido a

titularidade e a suplência e das vagas. Todos os conselheiros aprovam essa alternativa. A

Coordenadora da Secretaria Executiva Rosane Valduga diz que esta convocação será

realizada o mais breve possível. O Presidente Cléver no uso da palavra agradece a presença

de todos e encerra a reunião às 11h55.

Curitiba, 22 de outubro de 2009.

Cléver Ubiratan T. Almeida - Titular
IPPUC

Ricardo Antonio de Almeida Bindo – Suplente
IPPUC

Marco Aurélio Becker – Titular
COHAB-CT

Claudine Camargo Bettes - Suplente
PGM

Omar Sabbag Filho – Titular
CMC

Olga Mara Prestes - Suplente
URBS

Maria Lúcia Rodrigues – Suplente
SMMA

Biratã Higino Almeida Giacomoni - Suplente
SIITEP

Hélio Bampi – Titular
FIEP

Emerson Carlos Langner - Suplente
SIMOV

Ubiraitá Antônio Dresch – Titular
SINDUSCON-PR

Bruno César D. Meirinho – Titular
AMBIENS

Cristina de Araújo Lima – Titular
UFPR

Ana Carmen de Oliveira – Titular
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Luiz de Mauro – Titular
FAMOPAR
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Clube de Mães União Vila Torres
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