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ABERTURA:

O Coordenador da Secretaria Executiva do CONCITIBA, o arquiteto e urbanista Laércio Leonardo de
Araújo, em função da ausência do até então coordenador sr. Luiz Carlos Borges da Silva, sugeriu
inicialmente a coordenação ad hoc dos trabalhos do dia da Câmara Temática de Estruturação Urbana e
Ambiental – CTEUA pelo sr. Jean Michel Patrick Tumeo, que deu início aos trabalhos da 3ª Reunião da
CTEUA às 09:30 horas, solicitando ao Sr. Laércio o encaminhamento da leitura e aprovação da Súmula
da 2ª Reunião, de 14/maio/2014 e da Pauta da 3ª Reunião da CTEUA, de 11/junho/2014. APROVADAS
SÚMULA e PAUTA, o Sr. Jean Michel acrescentou à referida pauta mais dois itens, os quais se
encontram explicitados abaixo, nos campos 1 e 2.
IITENS DA PAUTA – 11/06/2014:

1

Matéria
Fonte
Relator

Afastamento do sr. Luiz Carlos Borges da Silva da Coordenação da CTEUA
CTEUA
Jean Michel Patrick Tumeo
Apresentação da informação de que o sr. Luiz Carlos Borges da Silva (SECOVI)
Encaminhamento
declinara da função de coordenador das atividades da CTEUA.

2

Matéria
Fonte
Relator

Autoindicação do novo coordenador da CTEUA
CTEUA
Jean Michel Patrick Tumeo
Apresentação realizada e matéria submetida à análise da Coord. Executiva
Encaminhamento do CONCITIBA, a qual ponderou sobre a necessidade de verificar junto à
Coordenação Administrativa se não há nenhum impedimento regimental
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quanto à substituição do sr. Luiz Carlos Borges da Silva pelo sr. Jean Michel
Patrick Tumeo, e em não havendo nenhum aspecto impeditivo, submeter tal
proposta à votação na próxima reunião da CTEUA.
Apresentação da Metodologia de Trabalho da ACP, tendo como foco aos Art.
9º a 14 do Plano Diretor de Curitiba/2004
Fonte
CTEUA
Relator
Jean Michel Patrick Tumeo
Encaminhamento Apresentação realizada
Matéria
3

4

Matéria
Fonte
Relator

Apresentação das Contribuições da ACP aos artigos 9º a 14
CTEUA
Jean Michel Patrick Tumeo
Apresentação em que o relator falou sobre a gênese do trabalho da ACP com
14 Associações de Bairro e a formação de grupos de trabalho para a
Encaminhamento discussão dos artigos 9º a 14. Com relação ao inciso V do artigo 9º o sr. Jean
Michel chamou a atenção para a expressão “moradias de interesse social”,
apontando a necessidade de, talvez, repensá-la.
CONTRIBUIÇÕES E CONSIDERAÇÕES DOS PARTICIPANTES

5

Matéria
Fonte
Relator

Inciso V do Artigo 9º
CTEUA
Edison Reva
Com relação ao inciso IV do artigo 9º, o sr. Edison Reva destacou o fato de
que a atual legislação municipal referente às vias estruturais desconsidera
Encaminhamento aspectos específicos de uso e ocupação do solo que deveriam ser levados em
conta, sobretudo no que concerne a serviços que possam vir a atender a
população local, que mora ou trabalha no entorno dessas vias.

6

Matéria
Fonte
Relator

Plano Metropolitano de Micro e de Macrodrenagem
CTEUA
Edison Reva
Apresentação em que foi ressaltada a necessidade e importância de
intensificação de planos de macrodrenagem (ações com foco na retenção e
Encaminhamento
não apenas escoamento) e também de microdrenagem (limpeza de bueiros
e rios) em toda a Região Metropolitana.

7

Matéria
Fonte
Relator

Poluição Visual, do Solo e da Água
CTEUA
Ivo Sérgio Pereira Santos
Apresentação em que foram abordadas as seguintes questões:
- poluição visual, que tem nas pichações uma das maiores causas, exigindo,
portanto, ações mais incisivas de enfrentamento;
Encaminhamento
- gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, destacando-se o fato de que
o Paraná todo é dividido em apenas vinte regiões;
- poluição das águas dos rios que cortam o município de Curitiba,
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apontando-se a necessidade de preservação dos mananciais e limpeza dos
rios, pensando-se a questão a partir das bacias hidrográficas. Apresentação
do projeto “Conter Água”.

8

Matéria
Fonte
Relator

9

Matéria
Fonte
Relator

10

Matéria
Fonte
Relator

11

Matéria
Fonte
Relator

12

Atendimento à Saúde e à Educação
CTEUA
Edison Reva
Apresentação em que foi apontada a necessidade de redimensionamento do
Encaminhamento atendimento à saúde e à educação por Regional, em função de um diálogo
necessário do cidadão com a cidade.
Escalas de Bairro ou de Vizinhança
CTEUA
Luiz Fernando Gomes Braga
Apresentação em que foi apontada a necessidade de “um olhar mais local” e
a possibilidade de com o Plano Diretor se pensar e se decidir em escalas
Encaminhamento menores, como escalas de bairro ou de vizinhança, uma vez que há temas,
como o impacto de vizinhança, sobre os quais se pode decidir localmente,
não ficando só no nível de gerenciamento central; ampliando-se, assim, a
participação da sociedade civil, dos cidadãos que habitam o bairro.
Conceito de Cidade Compacta
CTEUA
Luiz Fernando Gomes Braga
Apresentação em que foi compartilhado o conceito de “cidade compacta”,
defendido na Conferência Internacional das Cidades Inovadoras, de 2011,
pelo arquiteto e urbanista paulista Carlos Leite e que propõe uma
concentração de prédios e pessoas em uma mesma área, além de opções de
comércio, serviços e lazer por perto. Foram apresentados também três
Encaminhamento pontos de vista possíveis de se pensar a cidade: o centralizado, o
descentralizado e o distribuído, os quais, no entanto, sempre deverão ter
por base o tripé: circulação - transporte - uso do solo; compartilhando,
ainda, algumas possibilidades que se apresentam ao transporte público,
como o mapa da acessibilidade temporal, além da RIT.

Construções Face Sul
CTEUA
Luiz Fernando Gomes Braga
Apresentação em que foi levantada a questão bastante contemporânea das
Encaminhamento construções “face sul” (discutida no âmbito da patologia das construções),
que acabam por ficar insalubres, onerando os custos com saúde pública.
Matéria
Fonte
Relator
Encaminhamento

Cabeamentos Subterrâneos
CONCITIBA
Laércio Leonardo de Araújo
Sugestão de que a questão dos cabeamentos subterrâneos, que também diz
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respeito à CTEUA (não só à Câmara Temática de Mobilidade Urbana –
CTMOB), seja objeto de discussão desta Câmara, o que foi complementado
com a proposição do conselheiro Braga de que sejam discutidas as redes
subterrâneas como um todo, isto é, todas as infraestruturas que se
encontram no subsolo, a exemplo dos rios canalizados.

13

Matéria
Fonte
Relator

Participação de representantes dos GT na CTEUA
CONCITIBA
Laércio Leonardo de Araújo
Proposição de participação de um representante dos GT da PMC/IPPUC em
cada uma das próximas reuniões das Câmaras Temáticas, a fim de haver uma
Encaminhamento maior integração e troca de informações entre os GT da PMC/IPPUC e as
Câmaras Temáticas.
APROVADO por UNANIMIDADE.

14

Matéria
Fonte
Relator

Definição de Data e Pauta da 4ª Reunião da CTEUA
CONCITIBA
Laércio Leonardo de Araújo
Sugestão do dia 25/junho/2014 como data da próxima reunião da CTEUA,
com a seguinte pauta:
• Leitura, discussão e sistematização das contribuições recebidas até
dia 17 de junho (data limite de envio de contribuições pelos demais
conselheiros/entidades)

Encaminhamento

•

Apresentação na Reunião Ordinária do CONCITIBA, de 24 de julho,
sobre o estágio em que se encontram os trabalhos da CTEUA

Com relação à metodologia de trabalho, o conselheiro Braga reiterou a
importância de se dar continuidade ao modelo de contribuição apresentado
pelo sr. Jean Michel Patrick Tumeo.
APROVADO por UNANIMIDADE.
15

Encerramento

12:00 horas

EDISON REVA
Membro

IVO SÉRGIO PEREIRA SANTOS
Membro

ELAIR DE MACEDO E SILVA GRASSANI
Relatora da CTEUA

JEAN MICHEL PATRICK TUMEO
MEMBRO
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LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA
Relator da CTEUA

LAÉRCIO LEONARDO DE ARAÚJO
Coord. da Secretaria Executiva do CONCITIBA
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