ATADA35C

REUNIÃO ORDINÁRIA

DO CONCITIBA

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, no auditório do Instituto dc Pesquisa e
Plancjamento Urbano de Curitiba - IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, n° 669, bairro Cabral,
realizou-se a TRIGÉSIMA QUIN"TAREUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho da Cidade de CuritibaCONCITIBA, sob a coordenação do Arq. Luiz Fernando Gomes Braga, substituindo o Presidente
Sérgio Póvoa Pires em sua ausência. Estiveram presentes, conforme a lista de presença anexa c
parte integrante desta Ata: Os Conselheiros:

Luiz Femando Gomes Braga, Ana Célia P. Cumca

Lourenção, Cbris de Almeida G da Costa, Alfredo V. de Castro Trindade, Edison Reva, João
Carlos Diório, William Weinert, Ros.ângela :Maria Battistcl1a, Marco Aurélio Becker (Titular),
Neucimary Amaral (Suplente),

José Rodriguez

Limeres, Sérgio Renato Bueno Balaguer, Ivo

Roberto da Silva, Valdir Aparecido Mestriner, Onny Leocádio Hümer Jú-nior, Ana Lúcia Leite,
Rivail Vanin Andrade, Janaína de Fátima Chudzik, Elair de M. e Silva Grassani (Titular), Ivo
Sérgio Pereira Santos (Suplente),
Secretário-Executivo

os membros

da SeGetaria-Exccutiva

do CONCITIBA:

Laércio Leonardo de Araújo, a Coordenadora Administrativa

a Gestora Léa Guimarães:

os Observadores

Rizzardo Matheus (SEPLAD),

e Convidados:

Luani de Lara (SINDACS),

MariJctc Bemado (CMC), Paulo Valério (SGMIPMC). 1- Verificado
existência do quórum regimental. 2- Abertura:

Sheila Branco e

Marlise Jorge (SMMA),
Hbio

o

Sérgio

Remusiro (SINDARQ
do Quórum:

PR),

Verificada a

O conselheiro r,uiz Fernando Gomes Braga iniciou

a reunião dando hoas-vindas aos conselheiros. A seguir passa para a Discussão e Aprovação da
PaUla convocando a Coordenadora Administrativa do CONCITIBA, Advogada Sheila Branco para
conduzir a reunião. 3- Diseusslio

e Aprovacão

da Pauta:

a Coordenadora

Administrativa,

Advogada Sheila Branco, colocou em discussão a Pauta da 350 RO do CONCITlliA,
constavam os seguintes assuntos e responsáveis:

1- Verificação do Quórum; 2- Abertura pelo*

Presidente; 3- Aprovação da Pauta, pela Secretaria-Executiva;
Anteriores,

pela Secretaria-Executiva;

da qual

5- Informe

4. Aprovação das Atas de Reuniões

da Secretaria-Executiva,

j1

pela Secretaria-

Executiva; 6- Informe da Revisão do Plano Diretor de Curitiba 2014, pela Secretaria-Executiva

e

da Tramitação Na Câmara Municipal de Curitiba - CMC do Projeto de Lei da Revisão do Plano
Diretor, pelo Advogado Paulo Valério; 7- Informe do Plano Municipal de Saneamcnto-PMS,

pela
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Engenheira Civil Marlisc Jorge; 8- Escolha de novo Representante
revisão do PMS, pela Plenária; 9- Apresentação
Secretaria-Executiva;
Propostas para

11

Suplente na Comissão de

Relatório de Atividades

do Concitiba,

pela

10- Calendário de Reuniões do Concitiba, pela Secretaria-Exeçutiva;

11-

Próxima Reunião pela Plenária; 12-lnformes

dos Conselheiros, pela Plenária; 13

- Encerramento, pelo presidente. A pauta é aprovada por unanimidade. 4- Aprovação

das Atas: As

atas da 32' Reunião Ordinária-RO, da 33' RO e da 10' Rcnnião Extraordinária, são enlaçadas em
discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. 5- Informes da Secretaria-Executiva:
Ausência.~ Justificadas

de Conselheiros

Titulares:

5.1

Hélio Wirbisk.i (CMC), Leonardo Bruzamolin

Ir. (SMU), Luis Antônio Laurentino (SECOVI). Valdir A. Me51rincr (STNDIURBANO), Everton
José Branco Nogueira (SINDIURBANO).
Lurdes

(CMC),

Falecimento

,

WilIiam

da Conselheira

Weinert

5.2 Convocações

(SMU),

Suplente:

Edcnir

de Conselheiros

Zandoná

Júnior

Suplentes:

Dona

(FECOMÉRCIO).

5.3

lntormado o falecimento da conselheira suplente Derci

Terezinha Ferreira (UGT-União Geral dos Trabalhadores do Estado Paraná), ocorrido no dia 23 de
janeiro de 2.015, a entidade encaminhou o nome de Reinaldo de Lima Amorim em substituição a
conselheira falecida. 5.4 Fortalecendo

o Papel dos Conselhos: Informe de curso promovido pelo

IMA?, tendo como conteúdo: Estado ampliado, participação
sociais, Administração

pública deliberativa,

Nacionais,

vigente:

Legislação

social e trajetória dos movimentos

Controle social e politicas públicas:

Lei de Responsabilidade

FiscaVLRF

Diretrizes

c

e Lei de Acesso

a

InformaçãolLAI, quc ocorrerá dias sete, oito e nove de abril, das 08 às 12 h no Centro de Formação
Continuada da Secretaria Municipal da Educação-5MB,

localizado na rua Dr. Faivre, 398, no

bairro Centro. Foram destinadas para os Conselheiros do CONCTIBA quatro vagas para cada dia,
totalizando 12(d07e) vagas, para a inscrição será necessário enviar para a Secretaria-Executiva

o

nome, o CPF ou RG, o telefone e e-mail, as inscrições irão até o dia trinta de março de dois mil ~
quinze. 6. Tramitado
Municipal:

do Projeto

de Lei da Re\'isão

do Plano Diretor

2014 na Câmara'

O Advogado Paulo Valéria, do Departamento Técnico Legislativo da PMC, abordou a

~".

tramitação da Revisão do Plano Diretor na Câmara Municipal de Curitiba. Afinnou que, apesar de
ser um Plano Diretor e ter um eontelÍdo complexo, seu trâmite na Câmara Municipal de Curitiba é
{) de uma lei ordinária, sendo assim tem um trâmite como todas as leis ordinárias que lá entram.
Desta forma, ela será dlstnbuída primeIro para a Procuradoria JurídICa, onde 0S juristas realizarão
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primeiramente

wna análise legal, se aquela lei contém os aspectos

legais, formalidade,

funcionalidade, iniciativa, enfim, será analisado o conteúdo daquela norma que está se propondo na
câmara, quando se inicia este procedimento, assim, o ProJuris dá um parecer e indica para quais
comissões o projeto terá ql.le caminhar. Basicamente são a Comissão de Lcgislação, Redação e
Justiça, que pode arquivar

01.1

não o projeto, pela Comissão de Economia, e Comissão de

Urbanismo, cada comissão tem seu pnvo para exarar um parecer, mas como dcntro de cada
comissão cada vereador tem a possibilidade de pedir vistas e analisar com mais atenção, isso
provoca a não determinação de um prazo fixo para a tramitação do projeto de lei. Para que cada
conselheiro

possa

acompanhar

esse

projeto

ou

qualquer

outro

é

só

acessar

http://www.cmc.pr.gov.br. (Câmara Municipal de Curitiba-CMC), veriJ1car na coluna á esquerda,
clicar em Proposições Legislativas, no campo código é preciso preencher o número 005000472015,
que é o número do Projeto Plano Diretor. Desta forma, todos podem acompanhar a tramitação.
Menciona que pode também aconteccr de o projeto tramitar e alguma comissão solicitar mais
inlbrmações à Prefeitura. É importante acompanhar, pois algumas demandas já foram discutidas
inclusive no âmbito do CONCITlBA. A expectativa é de analisar o Plano Diretor no primeiro
semestre para possivelmente ser volado em agosto/setembro, para não acumular votações, pois a
partir de outubro começa a discussão sobre a Lei do Orçamento Anual - LOA. Ao acessar o sistema
de proposições, haverá a tecla Dados Gerais o qual contém as ementas e emendas do projeto, todo
o texto do projeto e até mesmo os cinco mapas que foram enviados, onde é possível baixar o
projeto completo. Tecla Tramitação, para acompanhar toda a tramitação do projeto, que está sendo
tramitado desde o dia 17 de março; tecla Publicações, Instruções e Pareceres, que são todas as
respostas das comissões de Legislação, Economia e Urbanismo e por fim a Votação, que só
ocorrerá após ir ao plenário da Câmara. Concluindo lembrou da importância de acompanhar o~
projeto e as suas emendas. 7- Plano Municipal de Saneamento

_ P~S:

A Engenheira Ci,il

Marlise Teresa Eggers Jorge, explicou que o Plano Municipal de Saneamento está dividido em

rI'

cinco ~olumes, Volume I: Aspectos Gerais - Controle Social - Indicadores - Monitoramento do
Plano - SIMlS - Politica MSB - Educação, Comunicação, Mobilização e Participação da
Sociedadc - Ações de Emergência e Contingência - Diretrizes Macro; Volume li: Infraestrutura de
Abastecimento de Áb'lla; Volume 111: Infraestrutura de Esgotamento Sanitário; Volume J~
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Drcnagem Urbana e Manejo das Água~ Pluviais: Volume V: Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos. A legislação nacional em vigor, Lei Federal n0445/201O, exige que todos os
Municípios elaborem o Plano Municipal de Saneamento, o Decreto que regulamenta essa Lei é
7.21712.010.

O processo

da elaboração

do Plano Municipal

de Curitiba

promulgação

do Decreto Municipal 67112013 relativo a elaboração

iniciou-se

pela

do P.\1S, a partir dai foi

elaborada a primeira fa~e do plano, o qual foi aprovado pelo conselho de Meio Ambicnte e pelo
CONClTlBA,

pela Câmara de Vereadores, por Fónms de discussão. ficando ainda um ano no

Portal da Prefeitura Municipal em consulta pública para quc a comunidade

pudesse participar.

Foram elaborados os cinco volumes. A primeira meta estabelecida pelo decreto, foi quc a partir da
elaboração dos volumes, já fosse realizada uma primeira revisão. Esse decreto instituiu uma
comissão de revisão do PMS, nomeando 40(quarenta) reprcscntantes, do executivo e da sociedade
civil organizada, sendo dois representantes, um titular e um suplente, do CONCITlBA.

O Decreto

Municipal 80512014, foi promulgado para atender a primeira meta do 67112013 e paralelamente, o
Decreto Municipal 1.387/2014 foi em atendimento a uma exigência do Ministério da Cidade onde
haveria a necessidade de existir uma legislação especificando como se dará o controle social do
plano. Desde setembro de 2014, todas as quartas-feiras. pela manhã, no auditório da Secretária
Municipal do Meio Ambiente - S:M:MA. ocorreram as reuniões da comissão criada pelo Decreto
80512014, na primeira semana do mês o tema é Água, na segunda é Drenagem, na terceira é
Abastecimento de Água e na quarta, Resíduos Sólidos. e no mês seguinte repetem-se os mesmos
temas, e na semana nas terças-feiras a tarde oemre a reunião sobrc o Esgotamento Sanitário, nas
quintas-feiras sobre o Abastecimento

de Água e está sendo incluso nas sextas-feiras de manhã o

Plano Diretor de Drenagem. No dia 30 de abril o tema do Controle Social passa a fw.er parte do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, através de wna Câmara Técnica especifica para isso. O ~
vohunc V-, Resíduos Sólidos, atende as duas leis nacionais, a 1£i Federal de Resíduos Sólidos e a
Lei Federal de Saneamento, o Departamento de Limpeza Pública coordenou a atualização desse
volume. Para a elaboração do volwne V, Limpe7.<1Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, o
Município contratou a empresa COBRAPE, que !ambém elaborou todo o Plano de Drenagem do
Município. O volume IV - Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais está sendo incorporado
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drenagens que estão acontecendo no Município, na época elaboração do PDD estavam ainda na
fase de licitações, projetos e na busca de investimentos do PAC, assim, com essa conexão teremos
um plano de drenagem completo, completando que ele está sob a coordenação

do Arquiteto e

Urbanista Sérgio Matheus. O volume II refere-se à Infraestrutura de Abastecimento

de Água, tanto

ã qualidade como à quantidade. envolvendo todo o controle da Vigilância Sanitária, llSSim como o
volume lI, como sabemos vários rios da cidade estão poluídos. Reitera que a prefeitura

está

realizando muito e que as diretrizes e as metas estabelecidas são bastante restritivas. O volume I,
Aspectos Gerais - Controle Social - Indicadores - Monitoramento

do Plano - SIMIS - Política

MSB - Educação Comunicação, Mobilização e Participação da Sociedade - Ações de Emergência
e Contingência - Diretrizes Macro, 80% está sob a responsabilidade

de elaboração do IPPUC, que

é a caracterização que temos aqui no Município como sc fosse um banco de dados. Precisamos
concluir o texto referente ao Controle Social, do Plano Municipal de Saneamento Básico _ PMSB,
sendo que a minuta da Politica Municipal de Saneamento já está em discussão na comissão de
revisão. A aprovação do PMSB, os membros da comissão instituída pelo Decreto 805 estão
finalizando a revisão, o qual será aprescntado DO Conselho Mnnícipal do Meio Ambiente e no
CONCITlBA; disso sairá uma resolução a ser encaminbada ao Prefeito scndo que a aprovação do
plano será realizada

por um decreto municipal.

Mapas: Mapa um: Proposta

do plano de

revitalização da coleta de esgoto no centro da cidade, que nasceu no bairro São Francisco e se
expandiu, acompanhando

O crescimento da cidade. Mapa dois: Mostra o abastecimento

de ágllli,

existe uma preocupação milito grande com os mananciais, pois temos apcnas um em Curitiba que é
o do Rio Passauna. Mapa três: De 2008, mostra locais que ainda não possui rede de esgoto, ou seja,
ainda não temos a rede universaIizada,

estamos com um plano para fechamento

dessa lacuna.

Implantação do Plano: Revisão/Alteração

do contrato de concessão, o Artigo 11 da Lei 114545 dc ~

Saneamento diz que qualquer contrato que o Município tenha como concessionária
validade se o plano estiver aprovado; é necessária
Informação e Saneamento; o acompanhamento

a implantação

elc s6 tem

do Sistema Municipal

de

das diretri7-cs e metas e ter uma revisão de quatro

h,'
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em quatro anos. Encerrando afirmou quc o plano está pre"isto para ser concluído em JwJho12015.
o secretário-executiw

Laércio

Leonllrdo

de Araújo

encaminhando

a discussão

do P-'vfSB,

observou ser necessário a realização de uma reunião específi.c~ para falar somente sobre o te~

~.
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Saneamento. O conselheiro Rivail Vanin Andrade

disse ter participado de três reuniões da

comissão, como representante do CONCITlBA, segundo ele as discussões são bem técníca~,
realmente há uma demanda de tempo para mostrar o plano, que seria o caso de acontecer uma
reunião especifica. A conselheira Ana Célia P. Curuca Lourenç1l.o, disse que na reunião anterior,
quando foi apresentando e aprovado o plano, ficou combinado que fossem apresentados os
documentos do plano revisados para que todos já estivessem prepurados para a discussão. Marlise
Eggers respondeu que os documentos serão públicos, a participação é aberta c não apenas para os
membros da comissão. Laéreio L. Araújo, completou dizendo que, assim que for entregue o DVD
com os volumes do plano o mesmo será imediatamente encaminhado aos conselheiros e após
poderá ocorrer

uma reunião específica para a discussão do Plano Municipal de Saneamento _

PMS. Todos os conselheiros concordaram de forma uniinime. 8.0 Escolha dc novo representante
"suplente"

na comissão de revisão do PMS: Laércio Leonardo

de Araújo dá continuidade a

reunião informando quc o conselheiro Rivail Vanin, abriu mão da sua representação na titularidade
da comissão de revisão do PMSB, em função que as reuniões coincidiam com o seu calendário
escolar da Universidade Positivo onde dá aula, seu suplente é o conselheiro Walter Gustavo
Linzmayer, e na ausência do titular o suplente assume alltomaticamente a titularidade, sendo assim
é necessário a eseolha de um novo suplente para o agora titular Walter Gustavo Linzmayer. O
conselheiro Ormy Leocádio Hütner

Júnior

se apresentou como candidato, e foi eleito por

unanimidade, como suplente na comissão, 10- Calendário

de Reuniões CONCITmA

- 2015:

Como são 5 reuniões no ano, foi dividido de tal forma, Março: 26/03/2015; Junho: 25/0612015;
Agosto: 27/08/2015; Outubro: 29/10/2015; Dezembro 10/12/2015. Sempre nas quintas-feiras.
Colocado em deliberação o Calendário de Reuniões foi aprovado por unanimidade. Na sequcncia,
o conselheiro Valdir Aparecido

Mestriner

comenta que não irá alterar o calendário. mas as

conferências municipais da cidade serão realizadas esse ano, as nacionais serão até julho de 20i6, e'
as municipais até o fim de 2015, para dar tempo de fazer as conlmncias

nacionais até o início do

ano, e isso é uma discussão do conselho nacional desde o ano passado. O conselheiro completou
dizendo que acreditava que eles pudessem ter avançado mais, porém não avançaram, agora é que

m~~1
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eles formaram um grupo de trabalho para poder elaborar um regimento, e isso acaba atrasando
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elaborar e assim pa<ssarpara o municipal, o que acaba alterando o cronograma. Laércio Leonardo
de Araújo perguntou ao conselheiro Valdir Mestriner,

se há uma possibilidade

de, em vez de

adiantar, o conselho federal postergar a conferencia nacional? O conselheiro Valdir Mestriner
respondeu qne depois da conferência nacional que é para acontecer até julho de 2016 irá ser
disponibili7.ado um cronograma. A conselheira Janalna

de Fátima

relação ao Plano Municipal de Saneamento, que o CONCITlBA

Chud.zik se posicionou em
deveria rcalizar uma reunião

específica a qualquer momento, para levar um feedback, trazendo o pel15amento do conselho.
assim fica mais democrático.

Laércio

L. Araújo

completou

dizendo que a sugestão eslava

disponível aos conselheiros e sugeriu outra<s formas para comunicação entre os conselheiros.
conselheiro Rh'ail Vanin Andrade

O

disse representar o CONCITlBA e as reuniões começaram em

novembro c com um a<ssunto bem técnico, abrangente e complexo, e que seria mais adequado
sempre chamar a Engenheira Civil Marlise Teresa Eggers Jorge, Diretora da Secretária Municipal
do Meio Ambiente e coordenadora do PMS, para repassar uma visão mais ampla, segundo ele essa
é a primeira oportunidade

de discutir como conselho, então é um processo muito intenso e as

reuniões duram 4 horas, e boa parte não tinha condições de argumentar o que estava acontecendo.
9- Relatório

de Atividade

2013/2014:

o Seeretário-Executi\'o

Laércio

L. Araújo

começou

discorrendo sobre as finalidades do CONCITIBA, Resolução N° 002/07, que de forma resumida é
formular, elaborar e acompanhar as diretri:r.es do desenvolvimento

urbano e regional de Curitiba.

Com o processo do Plano Diretor 2014, foi possível criar no conselho wna massa critica de
pensadores, de debate de ideias que facilÍla bastante a ideia de formular. elaborar e acompanhar.
9.1 - Atribuic6es

do CONCITIBA:

Lei 12.579/2007. Propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a

implementação do Plano Diretor de Curitiba; apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e
adequação do Plano Diretor de Curitiba 9.2 - Atividades

do CONCITlBA

201312015: Começ0't'U>.

com a discussão do Plano Diretor quc ocorreu na 5° Conferência das Cidades; Câmaras Temáticas;~
33° Reunião Ordinária quc teve seis sessões; Eleição dos Delegados Territoriais, que ocorreu no

h

dia nove de dezembro de dois mil e quatorze; Entrega do Anteprojeto de Lei para os Delegados da

VI

Plenária Expandida no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e quinze; realização da Plenária

f,g. )/':;t~

Expandida nos dias seis e sete de fevereiro de dois mil e quinze; Entrega do Anteprojeto
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Revisão do Plano Diretor na Câmara Municipal em onze de março de dois mil e quinze. 9.3 _ 50
COMCURITIBAf2013,
5°

OUADRO

COMCURlTIBAI2013.

COMCURITIBA!2013.
Cidade

quc

Em

Resultados

Queremos",

DE PARTICIPAÇÁO:
seguida

Mostra o quadro de participação na

apresenta

imagens

da 5°C COMCURITIBN2013:

Conselhos

Mobilidade

e Acessibilidade;

Sustentável

c RMC, Quanto à Politica

e Participação

Cidadania

Popular;

Segurança;

Equidade

de Desenvolvimento

da

participação

Tcmática
Politicas
Social;

Municipal:

Públicas;
Saúde;

cÂMARA

DE MOBILIDADE

Urbano no Pcriodo

TEMÁTICA DE POI,rnCA
DE ESTRUTURAÇÃO

E TRANSPORTE-CTMOB,

ECONÔM!CA E SOCIAL-CTPES

URBANÍSTICA

"A

Trânsito,

201412016:
Temáticas,

- 201312015: Foram li reuniões da Câmara Temática de Habitação-CTHAB,
TEMÁTICA

50

Planejamento

Prioridades Municipais; Prioridades Estaduais e Prioridades Nacionais. 9,4 - Câmaras
CONCITIBA

na

10 da

lO da CÂMARA

e 15 da CÂMARA TEMÁTICA

E AMB1F:NTAL-CTElJA,

tolalizando

quarenta e seis

reuniões de trabalho, iniciadas em vinte e oito de abril e encerradas no dia quinze de novembro de
dois mil c quatoo-e. 9,5 - 330 Reunião Onlinária-RO:

Realizadas em seis sessões na instância da

33" RO convocada com a finalidade de aprovar os relatórios produ.ddos pelas câmams temáticas,
nos dias: 13 de novembro, 19 de Novembro, 24 de Novembro, 27 de Novembro, 04 de Dezembro,
nos períodos da manha e a tarde e 10 de Dezembro de 2014. 9.6 - Eleição dos Delegados
Territoriais

para a Reunião Expandida

09 de dezembro
exclusivamente

do CONCITIBA:

de 2014, das 18h30min às 20h30min,

para a Plenária Expandida,

se juntaram

As eleições foram rea1i;.adas no dia
os 18 delegados

territoriais

aos 64 consdheiros

eleitos

do COKCTTIBA,

sendo que estes últimos foram alçados à condição de delegados pelos segmentos sociais para, todos
os 82 delegados, apreciarem o anteprojeto de Lei de Revisão do Plano Diretor durante a Plenária
Expandida do Conselho da Cidade de Curitiba que será realizada nos dias 6 e 7 de fevcreiro de
2015. Além de apreciar o docwnento,

os 82 delegados também puderam apresentar emendas~

Expandida do CONCITIBA, não fazendo nenhuma alteração no texto,Dando continuidade Laércio

AI
fI

L. Araújo

t(.;

Salientou que o Prefeito acatou integralmente o texto do anteprojeto de lei apreciado pela Plenária

mostm uma terceim tabela na qual está o número de candidaturas

e presença nas

Eleições de Delegados Territoriais, que somando todos os candidatos inscritos deu o total de 76,

CONCITIBA

regional com menor número de inscritos foi o Portão com dois inscritos, e com o maior número foi
o Pinheirinho com 18, e o menor número de comparecimento
maior o Cajuru com 149._Prosseguindo, Laérdo

foi Santa Felicidade c<Jm 26, e o

L. Araújo mostrou algumas imagens da entrega

do PD aos delegados que aconteceu no dia 22 de Janeiro de 2015. 9.7 - Plenária
tabela exibida

mostra

06fFevereiro/2015,

o número

de pessoas

que estiveram

presentes

Expandida:

na abertura

A

no dia

sexta-feira no período da manhã, contamos com a prescnça de 57 delegados, 44

convidados, 48 observadores, 5 imprensa, 35 da organização (JPPUC), resultando no total de 189
pessoas

e no sábado dia 07!Fevcrcirol2015,

compareceram

49 delegados,

42 convidados

e

observadores, 35 organização (IPPUC), o total de presentes foi dc 127 pessoas, foram 73 emendas
apresentadas, 47 emendas aprovadas e 26 emendas rejeitadas. Assim prosseguiu a reunião, sendo
exibidas imagens da Plenária Expandida - Abertura, Plenária Expandida

- Grupos Temáticos,

Plenária Expandida - Plenária Entrega do Anteprojeto ao Prefeito 24JFevereiro/2015

e Prefeito

entrega Projcto de Lei de Revisão do Plano Diretor à Câmara Municipal, em 11lMarço12015. 9.8Eventos e Participações

na Revisão do Plano Diretor de Curitiba

2014: Os números gerais

indicados nos mostram quc foi o total de 6.305 pessoas que tiveram participação

atha e direta;

1.640 propostas para a revisão do PD. Sociedade oh'i!, 19 audiência~ públicas, nas novc regionais
com 3.364 participantes,

Seminário "Curitiba do amanhã" 01 evento, com 292 participantes,

projeto "Urbanista Mirim" 12,884 contribuições, Oficinas Comunitárias nas regionais 10 eventos,
com 789 participantes, Oficinas e Seminários nas Universidades 09 eventos, com 315 participantes,
Oficinas e Palestras

com Segmentos

participantes,

Palcstras

CONClTIBA,

75 eventos com 2.250 participantes,

PMC, 189 profissionais,

nos

da Sociedade

Conselhos

Municipais

Civil Organizada
04

eventos,

21 eventos,

com

132

com 189

participantes.

lPPUC E PMC, Corpo técnico do lPPUC e

reuniões de trabalho dos técnicos do IP"PUC e PMC, 376, Câmara

Municipal, 09 eventos, sendo 07 audiências públicas e 02 reuniões de trabalho, Ministério PúbliCO,'.
03 reuniõcs; com prefeitos e técnicos da~ prefeituras da Rcgião Metropolitana
eventos com 178 participantes. 9.9 - Atividades

do CONCITIBA:

dc Curitiba, 05

j_

Foram 75 eventos no total,

com 2.250 participantcs. Alteração da Lei do CONC1T1BA. dobrando o número de conselhciros 32

é-~

titulares mais 32 suplentes, 5' COMCUR1T1BA, a 5" Conferência Municipal da Cidade de Curitiba
em 2013, discussão

conselheiros,

com 482

y'~é'!

participantes, 10 Reuniões Ordinárias C<.lm340 participações, 3 Reuniões Extraordinárias, com 102
participações,
CTIIAB

46 Reuniõe,

(Câmara

Transporte),

das Câmaras Temáticas do CONCITIBA,

Temática

de Habitação),

CIMOB

CTPES (Câmara Temática de Política

(Câmara
Econômica

com 284 participações.

Temática
e Social),

de Mobilidade

e

CTEUA (Câmara

Temática de Estruturação Urbana e Ambiental). 01 WORKSIIOP, para apresentação dos trabalhos
desenvolvidos

pelas cámaras temáticas com 24 participações.

03 Oficinas com Segmentos do

CONCITlBA com 144 participações, 09 Eleições dos Delegados Territoriais, simultaneamente

nas

09 regionais

189

com 685 participantes

e 01 Plenária

.1oxpandida, do CONCITIBA

com

participantes. 10 - Cronogramas das Reuniões 2" mandato - AGO/2010 ~ JUN/201l:
de Araújo

apresentou

10106/2010 aconteceu

algumas tabela,

com os temas das reuniõe,

a sessão solene dc posse dos conselheiros

conselhciros com mandato encerrado;

Laércio L.

e o cronograma.

No dia

eleil<.lS e homcnagem

aos

12' ReWlião Ordinária, 1810812010, pauta e cronograma

anual e câmaras tcmáticas; 3" Reunião Extraordinária, 07/10/2010, avaliar e indicar critérios locais
de seleção de famnias a serem incluídas no programa minha casa minha vida c instalação do grupo
de trabalho para alteração do regimento interno; 13" Reunião Ordinária, 04/11/2010, apreciar e
avaliar os projetos da copa 2014 e apreciar a revisão de legislação urbanistica da linha verde norte
e vias comerciais; 4" RelInião Extraordinária, 2311112010, apreciação do plano de ação das cidades
históricas -IPHAN/

Cidade de Curitiba; 14' Reunião Ordinária, 15/12/2010, apreciar e avaliar a

política municipal de resíduos sólidos e apreciar o plano cidoviãrio;
24/0212011,
Extraordinária,

aprovação

da alteração

do Regimento

Interno

5' ReWlião Extraordinária,

do CONClTIBA;

6' Reunião

11103/2011, apreciação do Projeto do Metrô de Curitiba; 15" Reunião Ordinária,

2810412011, sistemática para elaboração da pauta e cronograma do CONCITIBA ano 2011 - 2012,
apreciar o relatório do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e apreciar a revisão da~k.
Legislação Urbanística do Potencial Construtivo;
localização e dimensionamento
do CONCITIBA

16" Reunião Ordinária, junhol2011,

das Regionais Administrativas

- ano 2011 - 2012. 9.10 _ Cronogramas

avaliar a ~.

e aprovação da pauta e cronograma
das Reuniões

3Q mandato

d'

_

MAI0I2013 - D1<:7.12014:26' RO CONCITlBA + 2' Preparatória, 03/05/2013, inscrições da 5'
COMCURITlBA.
5' COMCURlllBA;

relatório das inscrições, aplicação do regimento, aprovação do regulamento da
Q

Posse 3 Mandato, 23!09/2013, no salão nobre da prefeitura com a presençaÇ?

~~

Q,

ty ye~e'

do prefeito; 27' RO CONCITIDA, 1311112013, apresentações sobre o CONCITIBA, visão geral, lei
e regimento interno, Plano Municipal de Saneamento; 28' RO CONClTIBA,

18/1212013, o que é

um plano diretor, plano diretor da cidade de Curitiba 2004; avaliação do Plano Diretor de Curitiba,
Plano Municipal de Saneamento;
metodologia

29" RO CONCITlBA,

27103/2014, Apresentação

agenda e

da revisão do Plano Diretor de Curitiba, definição do cronograma de trabalho do

CONCITlBA (Reuniões Ordinárias e Câmaras Temáticas), definição dos temas para as Reuniões
Ordinárias, tarifa de ônibus, obras da Copal4; 9°RE CONCITIBA,
obras da copa 2014, Câmaras
monitoramento
apresentação

do Plano
"Panorama

Temáticas,

Municipal
econômico

de

indicação

de representantes

Saneamento;

de Curitiba -

Presidente Agência Curitiba de Desenvolvimento

17/0412014, tarifa de ônibus,

30'

Desalios"-

RO

para a comissão

CONCITlBA,

economista

de

29/0512014,

Gina Paladino

SIA, apresentação "A região metropolitana

_
de

Curitiba sob o ponto de vista econômico e social" - Geógrafa Rosa Moura; 33" RO CONCITlBA
(6 sessões), 1311112014 continuidade em: 24/1112014, 27/]112014; 04/1212014, manhã + tarde,
10/1212014, aprovação dos relatórios das câmaras temáticas CIEUA, CTHAB, CTPES, CIMOB;
lO' RE CONCITlBA

(2 sessões), 24/1112014 continuidade

em: 27/]112014,

aprovação

do

regimento interno da conferência de revisão do Plano Diretor de Curitiba; 34" RO CONCITlBA,
11/1212014, inlonnes

sobre a situação atual da revisão do Plano Diretor e diálogo sobre o

CONCITlBA 2015. Laércio L, Araújo lembrou que a conselheira JanaÍna

de Fátima Chudzik

na reunião passada, li 34" RO, levantou a questão da possibilidade de fazer reuniões fora do IPPUC,
e que colocou o Instihito Histórico e Geográfico

do Paraná - rnGPR

para ser realizada essa

reunião, e o conselhciro Sérgio também colocou a associação dele à disposição para ser o local de
uma das reuniões. A Coordenadora

Administrativa,

advogada

Sheila Branco

comenta que a

apresentação sobre as atividades do conselho está sendo complementada para compor um relatóri~
a ser disponibilizado na página do conselho. 11 - Propostas
Araújo

prosseguiu relembrando

para próxima reunilio: Laérdo

L.

que existe um projeto de lei de revisão do Plano Diretor em

'.

J

I

andamento na Câmara Municipal e que precisamos aguardar isso. Outra questão discutida pela
~ecretaria executiva foi que a partir do fIm da reunião, nas próximas semanas está aberto para que
os conselheiros

éfu

sut,'Íram temas para ser abordados em 2015, para que possamos realizar uma

slstematização dos temas. O conselheiro Valdir Aparecido

Mestriner

colocou que com o advento

~,1c, J'o

,."tf<~i;

••

do Estatuto da Metrópole é preciso dar um passo a frente no pensamento de como agiremos a partir
de agora, o estatuto estabeleceu que acabasse a divisão física que separa as cidades das regiões
metropolitanas,

por não ser um tema discutido carece de se aprofundar, para tennos uma nova

visão, de pensar que nossos limites não acabam geognlfícamente,

pois como

O

Estado tem que

fazer em 3 anos as leis, pode acontecer de um projeto ser apresentado e aprovado, e que talvez não
seja aquilo que gostllriamos, só vamos conseguir l\\7,endo um seminário com os conselheiros, para
que possam visualizando

onde se quer chegar. Laércio

L. Araújo

comentou

sobre o assunto

abordado pelo conselheiro, perguntou se algum conselheiro tinha conhecimento se existia a Lei do
Estatuto

da Metrópole

comentada

conselheiro Valdir Aparecido

para que a secretaria

Mestriner

executiva

pudesse

encaminhar,

O

respondeu que é um tema novo, a legislação saiu no dia

12 de janeiro de 2015, e que a respeito do Plano Diretor as coisas estão bem encaminhadas, e que
em relação ao Estatuto da Metrópole que isso será motivo para muita conversa ainda, e que após
essa reWlião já pode se colocar no calendário o dia 29 de abril, que não existem detalhes da
programação ainda, mas será realizado outro evento com apoio da Federação das Indústrias, e está
confirmada a participação

do ex-senador Inácio Arruda que hoje é Secretário no Ceará, um dos

grandes batalhadores do Estatuto da Metrópole, o deputado Zezéu Ribeiro, do PT da Bahia, faleceu
depois de uma semana da aprovação do estatuto do qual ele loi relator do projeto de lei, as grandes
atribuições que o estatuto traz ficam para o Estado, O conselheiro lembrou os outros conselheiros
da 5" COMCURITlBA,

que houve a proposta de um conselho metropolitano,

nós como conselho pensar em algo nessa linha futuramente.

Laércio

então assim cabe a

L. Araújo,

disse que,

agregando ao comentário do conselheiro, inc1ushe o evento do dia 29 de abril o conselho deveria
se incorporar a este tipo de atividade, até mesmo porque recebeu uma ligação do Alexandre
trabalha na Secretária Municipal de AssWltos Metropolitanos,

que

falando a respeito do seminário, c,

deixou em aberto para nomes de palestrantes que tratem dessa questão para indicação, eles estão
em parceria com a FlEP, SEBRAE organizando o evento. Tamhém comentou que o SEBRAE fez
um levantamento em toda região metropolitana

sobre a questão do desenvolvimento

das atividades econômicas da região metropolitana,
que o CONC1TIBAjá

t ..

econômico,

e seria interessante ter acesso a isso. Aduziu

está incorporado nesse evento do dia 29 de abril, explicando que eles estão

Q,

j_/

8J

metropolitana e a questão da participação do meio acadêmico, nós também podemos abrir
participação do conselho, pois os alvos deles são as prefeituras e técnicos da prefeitura, mas a
conversa pode evoluir para os conselheiros que se interessam, de manhã seriam discussões gerais e
a tarde grupos de trabalho, questões mais operacionais. A conselheira
Battistella,

dentro da sugestão que o conselheiro Valdir Apan:ddo

Rosângela

Mestriner

Maria

falou que

aconteceu hoje um evento realizado no mercado de orgânicos promovido pelo !:MAI', e que o
secretário-executivo Laén:io L. Araújo pudesse pesquisar se hove alguma ata de reunião ou foi
até mesmo gravado, para repassar aos conselheiros, pois não foi todo mundo que pode participar e
seria interessante para o dia 29. O conselheiro Luiz Fernando
observação e sugestão do conselheiro Valdir Aparecido

Gomes Braga, a respeito da

Mestriner,

que foi reforçado pela

conselheira Rosângela Maria Battistella, disse qnc li oportuna e reforça esta visão, que esteve na
discussão de hoje pela manhã, c que foi abordado que a sansão da nova lei abre a oportunidade de
uma construção muito rica e que vai levar algumas questões que foram levantadas de que o plano
metropolitano integrado ou o nome equivalente, precisa ser construído e ele vai precisar de uma
instância ou um órgão gestor e na fala do professor Leandro di:l que não necessariamente li a
COMEC, A COMEC pode se qualificar para f'a7.er esse papel mais por conta de que ela faz,
fortemente a dimensão da pm1icipação da integração de governo e sociedade, e nós como estamos
em uma instância que faz exatamente isso e tem uma importância grande no processo da cidade
pólo de Curitiba. Assim, começa-se a desenhar uma perspectiva nesses próximos três anos, um
processo muito amplo de discussão e nós temos enquanto conselho um papel relevante, tendo a
oportunidade de discutir a questão metropolitana, todos os conselheiros têm essa sensibilidade, o
Estatuto da Metrópole coloca em discussão a cidade real, e isto li do interesse do CONCITlBA, A
seguir o conselheiro Ivo Roberto

da Silva, disse que esse conselho metropolitano é muito ~

importante ser discutido no seminário do dia 29 de abril. até porque está dentro do contexto das
grandes cidades, que hoje tem uma grande responsabilidade com as regiões metropolitanas porque

J:{
j'/

tudo está integrado e finalizou dizendo concordar plenamente. Logo após completou perguntando
se está previsto a realização de uma licitação no transporte coletivo metropolitano, já não pode ser
feito mais sem um plano setorial de mobilidade metropolitana, isso diz muito a respeito de
Curitiba, vai envolver todos os entes da região metropolitana e li algo preemente com as últimas

tÍJ

atitudes do governo do Estado, pois a situação que já não era boa piorou mais ainda, mas existe a
necessidade. O Ministério Público tem cobrado que precisa ser feito a licitação mais agora como o
estatuto não pode mais ser feito a licitação como estava se pensando, tem que ser feito pelo setorial
de mobilidade,

talvez seja um assunto que tenha que andar mais apressado

porque algumas

questões são muito preementes e como o Ministério Público tem cobrado a questão do transporte
isso talvez tenha que ser agilizado, talVez um terceiro passo depois do dia 29, para pensar aquilo
que ainda não foi discutido para que possamos nos apropriar e aprofundar a discussão. Laércio L.
Araújo colocou uma dúvida sua: - "Essa questão passa por um marco legal estadual'? O que nós
temos ainda é o Plano de Desenvolvimento

Integrado da Região Metropolitana

de Curitiba-PDI,

ele é marco legal por decreto ou por lei? Até onde saiba foi encaminhado um projeto de lei para a
Assembléia Legislativa, mas que não tratava especificamente

do PDI, mas sim da organização do

ente metropolitano, é decreto ou lei'!" O PDI posto que não é lei é um plano de governo e não uma
política de estado. O PDI passou por uma revisão em 2001. depois em 2006 e estava planejada sua
revisão para 2012, a qual não aconteceu. Uma das referências importantes que traz o Estatuto da
Metrópole é exatamente isso, esse plano terá que ser aprovado pela Assembleia Legislativa, sendo
esse o grande diferencial, esse novo plano novo para valer terá que ser aprovado como lei. O
conselheiro Luiz Fernando
necessariamente

Gomes Braga observou que esse Plano Metropolitano Integrado não é

o PDI, pois ele possui três dimensões, os Diretores Municipais, Plano Integrado

da Metrópole e o Plano da Região Metropolitana. O POI é um Plano da Região Metropolitana.

ele

focou muito na estrutura urbana, e o PDI pode evoluir para esse plano ou migrar para virar um
plano regional, então existe uma questão aberta para onde vai migrar o PDl. O conselheiro Valdir
Aparecido

Mestriner

disse que a Região Metropolitana

que está na lei, provavelmente

todos

devem conhecer a região sul do Estado de Roraima que tem 21 mil habitantes e é uma região
metropolitana aprovada por lei estadual, ou essa da região metropolitana de Curitiba, que inclui os
Municípios de Doutor Ulisses, Adrianópolis é uma coisa, mais agora o que o estatuto está falando é
aquela região que possui aglomerado urbano, tem como único objetivo autorizar circular 6nibus
com passageiros em pé, como o transporte intermunicipal não pode andar passageiro em pé mas
como é metropolitano aí é possível. Lao.'rcio L. Araújo complementou a fala do conselheiro Valdir
Aparecido

Mcstriner,

rclembrando do caso do estado de Santa Catarina quc foi dividido por

,O.
C+J

•

inteiro em regiões metropolitanas para beneficiar-se da legislação que considerava como ligações
locais as ligações entre os Municípios

de uma mesma região metropolitana.

A realização

da

próxima reunião ficou como indicativo realizá-la no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná _
IHGPR, 11conselheira Janllína

de Fátima Chudzik,

falou que no Instituto Histórico e Geográfico

do Paraná possui 100 lugares, multimídia e microfone sem tio. 12 _ Informe

dos Conselheiros:

A

conselheira Janaína de Fálima Chudzik: gostaria de fazer uma mudança de redação, no ATA da lO"
Reunião em uma das suas inlen,enções, foi colocado "Janaínll diz que o ministério público mudou
de ideia", e não toi assim que foi dito, o ministério público parecia estar de acordo e colocou algo
novo para ser apreciado. Perguntou se havia necessidade de mandar 11todos os conselheiros a ata,
Laércio L. Araújo
sem a aprovação

completou dizendo que na fala de lllll conselheiro, apenas ele pode mudar e
dos outros conselheiros

conselheiro Luiz Fernando

por se dizer a respeito a sua particularidade.

O

Gomes Braga disse que acompanhou o conselheiro Edison Revll, o

Felipe do IPPUC e o Marcelo Misael, na Conferencia de Meio Ambiente de Piraquara que tratou
do tema de pagamentos por seniços ambientais, hoje o tema voltou á tona na reunião da manhã, e
é tun tema relevante por isso essa notícia, nós vamos discutir, pois faz parte, e que ~ocês ajudaram
a construir no texto Plano Diretor. Em Piraquara,

foi apresentado um vídeo quc foi exibido no

globo rural sobrc o abastecimento de água de Nova York que é tuna parceria de outros Municípios
que fornecem água para Nova York e lá em qualquer órgão público eles sentem orgulho ao beber
água da torneira, no fim do doctunen(ário é perguntado a uma responsável o quanto foi investido,
apoiando os proprietários rurais de aperfeiçoamento nesses Municípios, a resposta foi um bilhão e
meio de dólares, é wn tema que vai aparecer e vale a pena ficannos atentos. A conselheira Jll.naína
de Fátima Chudzik

disse que: - "aquilo que traz a tragédia de tun po~o, trás uma resposta". Os

Estados Unidos em uma determinada époea foi assolado por uma seca em seu território todo, assirne:\.
quando se chega em um restaurante a primeira coisa a se receber é um copo de água, ou seja, eles~:
tiveram toda uma preocupação para que eles não vivessem isso novamente, e dentro das leis estava

fJ

que essa água seria recebida e poneas pessoas sabem que é em razão de ação de graças para que
aquilo não voltasse 11 acontecer. Laércio

L. Araújo,

agradeceu

a palavra da conselheira

e

relembrou os conselheiros do curso oferecido pelo IM<\P c do Portal do Conselho, onde tem 46

6V

,'

.'

,

conselhos

da cidade.

13 - Encerramento:

O coordenador

da reunião,

o conselheiro

Luiz

Fernando Gomes Braga agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada às 18:00
horas. Curitiba, de dezembro de 2015.
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