
 
 

CAMARA TEMATICA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA E AMBIENTAL  – CTEUA 

 
1/3 

 

SÚMULA – 12ª REUNIÃO DA CTEUA 

01/10/2014 9:30 12:00 SALA REDONDA - IPPUC 

 

REUNIÃO COORDENADA 
POR 

LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA 

TIPO DE REUNIÃO 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA E AMBIENTAL - CTEUA 

ASSISTENTE LAÉRCIO LEONARDO DE ARAÚJO 

PARTICIPANTES 

1- EDISON REVA 
SMAM – Secretaria Municipal de 
Assuntos Metropolitanos 

MEMBRO 

2- ELAIR DE MACEDO E SILVA 
GRASSANI  

CEDEA - Centro de Estudos, Defesa 
e Educação Ambiental  

MEMBRO 

 
3- IVO SÉRGIO PEREIRA SANTOS 

BRINQUE E LIMPE - Organização 
Ambiental Sócio Agro Arte Cultural 

MEMBRO 

 
4- LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA 

IPPUC – Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba 

MEMBRO 

 
LAÉRCIO LEONARDO DE ARAÚJO CONCITIBA 

COORD. SEC. 
EXECUTIVA 

 

ABERTURA: 

O Coordenador ad hoc da Câmara Temática de Estruturação Urbana e Ambiental – CTEUA, do 
CONCITIBA, Luiz Fernando Gomes Braga, deu início aos trabalhos da 12ª Reunião da CTEUA às 
09:30 horas, solicitando ao Coordenador da Secretaria Executiva do CONCITIBA, o arquiteto e 
urbanista Laércio Leonardo de Araújo, o encaminhamento da leitura e aprovação da Súmula da 11ª 
Reunião, de 17/setembro/2014, e da Pauta da 12ª Reunião da CTEUA, de 1º/outubro/2014. 
APROVADAS SÚMULA e PAUTA, o sr. Laércio comunicou sua ausência na próxima semana, em 
função de viagem a Brasília – caso seja necessária a realização de mais uma reunião da CTEUA.   

 
ITENS DA PAUTA – 01/10/2014: 
 

1 
Matéria Grandes Temas Estruturantes do Plano Diretor da Cidade 
Fonte CTEUA  
Relator  Luiz Fernando Gomes Braga 

 Encaminhamento 

Apresentação em que o conselheiro sugeriu que este encontro seja 
dedicado a uma leitura mais ampla da lei e à discussão dos grandes temas 
estruturantes nela presentes, lembrando, inicialmente, as falas dos 
palestrantes do Workshop do Mobiliza Curitiba/Cidade em Debate/IMAP, 
do dia 24/setembro/2014 (Paula, Nakano e Alexandre) e do evento do 
IPPUC sobre Operações Urbanas Consorciadas, do dia 25/setembro/2014 
(Paulo Sadroni), os quais destacaram que os Objetivos do Plano Diretor da 
Cidade devem ser bem explicitados.  
 

Assim, sugeriu que na presente reunião procure-se observar o que o atual 
Plano já contempla e o que ainda não, como, por exemplo, o Sistema de 
Planejamento e Gestão; havendo, pois, que se pensar em fazer constar já 
no início do documento o que é realmente relevante.   

Pontuou, a seguir, a importância de se disponibilizar (o que deve aparecer 
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num Sistema de Planejamento e Gestão) as informações ao cidadão 
comum, de forma que este consiga visualizar a metrópole, a região, a sua 
própria quadra, e a vizinhança; o que exige que se pense a construção de 
uma profunda articulação entre o Plano Diretor e os Planos Setoriais. 
 

Citou, nesse sentido, a Cartilha do Plano Diretor e o Exercício de Síntese 
proposto no workshop do dia 24/09, ocasião em que um dos palestrantes 
(Nakano) destacou a importância dos Planos de Bairro em constante 
interlocução com o Plano Diretor (o que possibilita que questões bastante 
específicas possam ser acolhidas pelo PD), reforçando a tese de que é 
preciso avançar em direção a uma outra dimensão em termos de 
democracia participativa.  
 

Ressaltou, também, a importância da convergência entre os saberes 
populares e o que já está estruturado, o que possibilita mapear o território 
na escala local ou vicinal, tomando-se, a partir daí, decisões que sejam boas 
para todos; podendo-se para cada escala se ter um conjunto de decisões de 
forma que os interlocutores locais possam estar coadunados com os 
regionais etc.    

  

2 
Matéria A Linguagem do Plano diretor de Curitiba 
Fonte CTEUA 
Relator  Edison Reva 

 Encaminhamento 

Apresentação em que o conselheiro destacou o quanto lhe apraz o formato 
como foi concebido o PD de 2004, sendo necessárias, entretanto, algumas 
alterações semânticas. Usou como exemplo de como se deveria pensar a 
linguagem do Plano Diretor de Curitiba, o RIMA (Relatório de Impacto 
Ambiental) do Porto de Paranaguá, apresentado de forma objetiva e em 
linguagem acessível, o que possibilita a leitura e compreensão dos impactos 
ambientais por parte de qualquer cidadão.  
 

Quanto às escalas de abrangência, lembrou que o PD de São Paulo já 
evidencia a possibilidade de sair do genérico e abarcar especificidades, e 
que em termos do PD de Curitiba deve-se observar o proposto nas 
Operações Urbanas Consorciadas (Lei nº 13.909/2011, que “estabelece 
diretrizes urbanísticas para a área de atual influência da atual linha verde [...] 
e dá outras providências”).  

 

3 
Matéria Patrimônio Ambiental e Cultural (Artigos 19, 20 e 33)  
Fonte CTEUA 
Relatora  Ivo Sérgio Pereira Santos 

 Encaminhamento 

Apresentação em que o conselheiro defendeu a proposta de que o que diz 
respeito ao Patrimônio Cultural constitua texto específico, distinto do que 
diz respeito ao Patrimônio Ambiental, comprometendo-se a elaborar texto 
com as devidas alterações e encaminhar à CTEUA até 15/outubro/2014.  

  

4 
Matéria Definição da Data e Pauta da 13ª Reunião da CTEUA 
Fonte CTEUA 
Relator  Luiz Fernando Gomes Braga 

 Encaminhamento 
Realização da 13ª Reunião em 08/outubro/2014, nos períodos da manhã e 
da tarde, com a seguinte pauta: 
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• Discussão dos seguintes Temas:  
- Legislação CONCITIBA;  
- Planos Locais (definir hierarquia de poderes consultivos e deliberativos 
para as várias escalas de território); 
- Estudos de Impactos Ambientais Cumulativos – EIV; 
- Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental; 
- Operação Urbana Consorciada; 
- Agricultura Urbana;  
- Macrozoneamento; 
- Planejamento e Gestão da Paisagem. 

   
7 Encerramento 12:00 horas 
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