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ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2008
Aos três dias do mês de julho de dois mil e oito, às nove horas, reuniu-se o Conselho
da Cidade de Curitiba – CONCITIBA em primeira sessão, para deliberar sobre a pauta
da primeira reunião ordinária constante da convocação encaminhada pelo Senhor
Presidente, Augusto Canto Neto. Estiveram presentes os senhores conselheiros das
instituições, conforme lista de presença anexa, parte integrante desta ata. O Senhor
Presidente fez apresentação dos assuntos em pauta, sendo: 1) Confirmação da equipe
que comporá a Secretaria-Executiva; 2) Proposta de regime para aprovação do
Regimento Interno; 3) Aprovação de Resolução para o Regimento Interno; 4) Proposta
para Oficina de Capacitação no CONCITIBA; 5) Proposta para instalar Câmaras
Técnicas; 6) Aprovação da Resolução nº 02 sobre Câmaras Técnicas e Proposta para
Agenda de 2008 deste Conselho. Após apresentação detalhada da pauta, começaram
os trabalhos com proposta do Secretário Executivo, propondo que, nesta reunião, a
Secretaria Executiva do CONCITIBA tenha a sua composição referendada, acolhendo
a indicação dos seguintes servidores do IPPUC: Cláudio José Menna Barreto Gomes,
matrícula IPPUC 80.635; Emanoele Gegembauer – matrícula nº 81.248 e Léa Veiga
Guimarães – matrícula nº 81.029; o que recebeu aprovação unânime.
Em seguida, foi aberto debate sobre o regime de trabalho desta sessão, com o fim de
aprovar o Regimento Interno do CONCITIBA, sendo: I. Quorum mínimo: sete titulares,
além do presidente; II. Aprovação por maioria simples dos titulares presentes; III.
Suplentes com direito à voz (proposta por meio do titular); IV. Sugestões regimentais
examinadas e aprovadas uma por uma, sendo o restante do Regimento aprovado
como bloco, já que o mesmo foi estudado previamente por todos. V. Aprovação
mediante publicação por meio da Resolução nº 01 do
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CONCITIBA, que será enviada como minuta a todos e referendada em conjunto com a
aprovação desta ata; itens os quais também receberam aprovação unânime de todos.
A seguir se passou ao exame do Regimento Interno previamente encaminhado a todos,
sobre o qual houve duas emendas apresentadas pelos Conselheiros Dr. Mauro Sérgio
T. Rocha, representante da PGM e Professora Cristina de Araújo Lima, representante
da UFPR.
Depois de breve debate geral, estabeleceu-se consenso entre as alterações sugeridas
pelos dois proponentes, postergando-se para novas sessões do CONCITIBA a emissão
de resoluções visando instaurar Câmaras Técnicas para tratar de assuntos específicos,
cujas finalidades e regimes de trabalho deixariam de constar do Regimento Interno do
Conselho, sendo assim suprimidas do anteprojeto em exame. Foi proposta pelo
conselheiro Alexandre Pedrozo, representante da Ambiens Cooperativa, e a seguir
aprovada, a indicação do Conselheiro Dr. Mauro Sérgio T. Rocha, representante da
Procuradoria Geral do Município - PGM, para ficar encarregado da adequação do texto
do regimento do CONCITIBA, com a supressão do Parágrafo 3º e do Artigo 10º do 4º
Parágrafo, em um prazo de 10 (dez) dias úteis.
Em seguida, foi proposta pelo Secretário Executivo deste CONCITIBA a realização de
uma Oficina de Capacitação, direcionada aos Conselheiros, com palestras sobre: Plano
Diretor de Curitiba e o papel do CONCITIBA; Monitoração e Legislação sobre o Plano
Diretor; Estratégias dos Planos Setoriais e dos Planos Regionais. O regime de trabalho
será de workshop. A oficina ficou agendada para a próxima reunião

CONCITIBA
CONSELHO DA CIDADE DE CURITIBA

Cont. Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2008
....
ordinária deste Conselho, marcada para o dia 07 de agosto próximo, com início às 9
horas.

O presidente propôs, então, que se usasse a prática de editar resolução para acionar
as Câmaras Técnicas, fixando e determinando as seguintes disposições: a)
Regime de convocação e início de trabalhos nas Câmaras Técnicas, por exemplo,
visando apreciar cada Plano Setorial até outubro de 2008; b) Apóio técnico-operacional
do IPPUC às Câmaras Técnicas; c) Metas especiais para a Câmara Técnica de
Programas Urbanos que engloba três dos Planos Setoriais, a Legislação Urbanística e
a Metropolização, além da integração monitorada entre todos os planos e desses com
os Planos Regionais. Esta aprovação deverá iniciar mediante a Resolução nº 02 do
CONCITIBA.
Foi apresentada, por fim, a proposta de agenda anual para as reuniões ordinárias do
CONCITIBA, ficando aprovado para as primeiras quintas-feiras dos meses de
agosto/2008, outubro/2008 e dezembro/2008; sendo: 07/08/08, 02/10/08 e 04/12/08.
O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a tratar,
encerrou a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que depois de lida e discutida, foi
aprovada pelos senhores Conselheiros presentes.
Curitiba, 03 de julho de 2008.

Augusto Canto Neto - Presidente
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC

Alfredo Vicente C. Trindade - Titular
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
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Mauro Sergio T. Rocha - Titular
Procuradoria Geral do Município

Marco Aurélio Becker - Titular
Companhia de Habitação Popular de
Curitiba – COHAB

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

Susana L.A.C. de Andrade - Suplente
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba – IPPUC

Luiz de Mauro – Titular
FEMOPAR

Hélio Bampi – Titular
FIEP

Ardisson Naim Akel – Titular
FACIAP

Ubiraitá Antônio Dresch – Titular
SINDUSCON-PR

Cristina de Araújo Lima – Titular
UFPR

Ana Carmen de Oliveira – Titular
SINDARQ

Alexandre do Nascimento Pedrozo –
Titular
AMBIENS

