
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO
CONSELHO DAS CIDADES DO PARANÁ / CONCIDADES - PR, que ocorreu no
dia 24 de maio de 2019, com início às 9 horas, no Hotel Estação Express, na Rua João
Negrão, 780, Centro, Curitiba, Paraná, com a presença dos seguintes conselheiros:  Acir
Ribeiro  de  Queiroz (CONAM);  Agnaldo  Luis  Gonçalves  Junior (UMP  PR);
Andressa  do  Prado  Goes (SEMA);  Ana  Lúcia  Rodrigues  (UMP/PR);  Ângelo
Barreiros (CONAM);  Antonio  Weinhardt  Junior (SEDU);  Aparecido  da  Silva
Castro (CONAM); Aparecido Rubio de Araújo (CONAM); Aurita Ferreira Bertoli
(UMP/PR);  Carlos  Augusto  Storer (PARANACIDADE);  Custodio  R.  do  Amaral
(CONAM);  Denilson  Pestana  da  Costa (NCST/PR);  Erivelto  Luiz  Silveira 
(SANEPAR);  Hilma  de  Lourdes  Santos (MNLM);  Irani  Aparecida  dos  Santos 
(ASSOMEC); Jair Francisco dos Santos (SANEPAR); Janaína de Fátima Chudzik
(IHG  PR);  José  Aparecido  Leite  (APDEC);  José  Borges (MNLM);  Maria  das
Graças  Silva  de  Souza  (UMP);  Maria  de  Fátima  Barth  Antão  Castro (CAM.
MUNIC. CASTRO);  Maria Neuza Lima de Oliveira (SINTRACON);  Maria José
Barbosa (CMP); Mauro Sergio Langowiski (CMP); Milton Luiz Brero de Campos
(COMEC);  Neiva  Maria  Dapont (ACIREN);  Paulo  Nobukuni (UNICENTRO);
Roberto Leal Americano (NCSR PR); Ronald Peixoto Drabik (ACIC); Samir Jorge
(CREA PR); Sebastião Francisco Rego (CMP); Sidnei Santos da Silva (CMP); Sílvio
José Gonçalves (MNLM); Sirlei César de Oliveira (FETRACONSPAR); A qual teve
a  pauta:             1.  Abertura  Regimental Realizada  pelo  Secretário  Executivo  do
CONCIDADES – PR, Senhor Orlando Bonette, e pelo Diretor Geral da SEDU, Senhor
Francisco Luiz dos Santos. 2. Informes da Secretaria Executiva; 3. Aprovação de pauta
da 41ª Reunião Ordinária; 4. Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária; 5. Indicação
da Comissão Coordenadora da 42ª Reunião Ordinária, conforme Art. 12, I, II, III e IV e
§ 1º e § 2º do Regimento Interno. 6. Exposições: Plano de Desenvolvimento Sustentável
do  Litoral  do  Paraná  e  Metrópole  Norte;  Estatuto  da  Metrópole;  Novo  Modelo  de
Gestão Urbana e o Comitê de Desburocratização;  Grupo de Trabalho  Adaptação do
Regimento  Interno.  7. Apresentação  da  Câmara  Técnica  de  Saneamento.  8.
Apresentação  da  Câmara  Técnica  Trânsito,  Transporte  e  Mobilidade  Urbana.  9.
Apresentação da Câmara Técnica de Habitação.  10. Apresentação da Câmara Técnica
de Planejamento e Gestão do Solo. 11.  Apresentação do Grupo de Trabalho Água. 12.
Apresentação do Grupo de Trabalho Conflitos Fundiários.  13. Apresentação do Grupo
de  Trabalho  Acompanhamento  dos  Conselhos.  1.  Abertura  Regimental:  Abertura
realizada pelo Secretário Executivo do CONCIDADES – PR, Senhor Orlando Bonette,
convidando  o  Diretor  Geral  da  SEDU,  o  Senhor  Francisco  Luiz  dos  Santos,  para
compor  a  mesa  e  demais  membros  da  Comissão  Organizadora  de  cada  segmento:
Erivelto  Luiz  Silveira,  representando  Poder  Público  Estadual;  Irani  Aparecida  dos
Santos, representando Poder Público Municipal; Sílvio José Gonçalves, representando
Movimentos Sociais e Populares;  Denilson Pestana da Costa, representando Área de
Trabalhadores; Walter Xavier, representando Área de Empresários; Janaína de  Fátima
Chudzik,  representando  Área  Acadêmica  e  de  Pesquisa;  José  Aparecido  Leite,
representando ONG´s. O Senhor Orlando Bonette passou a palavra ao Diretor Geral,
Senhor Francisco Luiz dos Santos. Expos a questão da importância da aprovação da
Reforma  da  Previdência  e  demais  mudanças  do  Governo  atual.  2.  Informes  da
Secretaria  Executiva: Conselheiros  que  justificaram  ausência  na  41ª  Reunião
Ordinária:    Daniele  Regina Pontes  (PPF);  Danniele  Gatto Pereira  (ACAD); Edilene
Terezinha  da Silva (MSP); Fabiane Kayoko Takinami Zagatto (PPF); Glauco Pereira
Júnior  (PPE);  Guilherme  Brenner  Lucchesi  (PPE);  Ivilim  Koelbe  de  Souza  (PPE);
Marcos Augusto Gunha da Costa (EMP); Maria José de Oliveira Santos (MSP); Maria



Elizabete  das  Neves  Boza  (  PPE);  Marilda  Thomé  Paviani  (PPME);  Marli  Segato 
(TRAB);  Neuza  Matias  Catarino  (MSP);  Raphael  Rolim  de  Moura  (PPE);  Silvano
Ferrari  (PPE);  Valdecir  Martins  dos  Santos  (  PPL);  Vitor  Masashi  Elias  Hashimoto
(EMP);  Walter  Gustavo  Linzmayer  (ACAD);  Nilson  Lopes  Andrade  (PPME)  2.1-
Reunião Realizada: Reunião da Comissão Organizadora da 41ª R.O., realizada em 30 de
abril  nas  dependências  da  SEDU;  Reunião  do  G T de  Adaptação  do  regimento  do
CONCIDADES / PR. realizada dia 24 de abril de 2019; Reunião do G T de Adaptação
do regimento do CONCIDADES / PR, realizada dia 15 de maio de 2019. 2.2.  Informes
Gerais: Disponibilizado por e-mail: Ata da 40ª Reunião Ordinária, Pauta e Programação
da 41ª  Reunião Ordinária.  Enviado Ofício  nº  01/2019/CONCIDADES -  PR,  ref.  ao
calendário anual das Reuniões Ordinárias ao Ministério Público do Paraná, na data de
02/05/2019; Enviado Ofício nº 02/2019/CONCIDADES - PR, solicitado pela Câmara
Técnica de Saneamento, para SEMA na data de 07/05/2019; Enviado Ofício nº 03/2019/
CONCIDADES - PR, solicitado pela Câmara Técnica de Saneamento, para Companhia
de Saneamento do Estado do Paraná  -  SANEPAR, na data de  06/05/2019; Enviado
Ofício nº 04/2019/CONCIDADES - PR, solicitado pela Câmara Técnica de Habitação
para  Companhia  de  Habitação  do  Paraná  –  COHAPAR  -,  na  data  de  07/05/2019;
Enviado Ofício nº 05/2019/CONCIDADES / PR, solicitado pelo Grupo de Trabalho
Águas,  para  Instituto  Águas  Paraná,  na  data  de  08/05/2019;  Enviado  Oficio
07/2019/CONCIDADES  /  PR,  solicitado  pela  Câmara  Técnica  de  Saneamento  a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na data de 10/05/2019;
Enviado Ofício nº 08/2019/CONCIDADES / PR, solicitado pela Câmara Técnica de
Planejamento à Casa Civil da Presidência da República, na data de 16/05/2019; Ofícios
Recebidos: Cohapar, SEMA e Casa Civil da Presidência da República.  3. Aprovação
da Pauta da 41ª Reunião Ordinária: Leitura da realizada pelo Secretário Executivo e
aprovada  por  unanimidade.  4.  Aprovação da Ata  da 40ª  Reunião Ordinária: Ata
aprovada por unanimidade 5. Indicação da Comissão Organizadora da 42ª Reunião
Ordinária: Ana Lúcia Rodrigues (MSP); Denilson Pestana da Costa (TRAB); Janaína
de Fátima Chudzik (ACAD);  José Aparecido  Leite  (ONGS);  Maria Neuza Lima de
Oliveira  (TRAB);  Milton  Luiz  Brero  de  Campos  (PPE);  Walter  Xavier  (EMP).  6.
Exposições:  Plano  de Desenvolvimento Sustentável  do Litoral  do Paraná  /  Fabrício
Miyagima e Plano de Desenvolvimento Sustentável da Metrópole Norte / Sônia Maria
dos Santos /  Secretaria  de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.  Exposição
sobre  Estatuto  da  Metrópole  -  Sra.  Maria  Inês  Terbech.  Exposição  sobre  o  Novo
Modelo de Gestão Urbana e o Comitê de Desburocratização /  Coordenador Sr.  Ronald
Peixoto  Drabik.  Exposição  do  Grupo  de  Trabalho  Adaptação  do  Regimento  /  Sr.
Antonio Wenhardt Junior. Deliberação: Diante da dificuldade que a conselheira Marcia
Gomes de Oliveira está tendo em vir para as reuniões do conselho, solicitou-se que seja
enviado  um  Ofício  para  Prefeitura  de  Cambará  lembrando  da  importância  que  a
servidora  tem  enquanto  Conselheira  e  que  possa  vir  participar  das  reuniões  do
CONCIDADES  /  PR.  7. Apresentação  da  Câmara  Técnica  de  Saneamento: A
Coordenadora da Câmara Técnica Senhora Irani Aparecida dos Santos (ASSOMEC),
cumprimentou os presentes,  dando boas-vindas a todos,  feita  a leitura da pauta, deu
início  aos  trabalhos:  Realizou-se  a  verificação  e  confirmação  de  envio  dos  ofícios
requeridos pelo Conselho na 40ª Reunião. Diante da falta de manifestação e devido a
data  de  remessa  em  09/05/2019  o  conselheiro  Ângelo  Barreiro  (CONAM),  e  o
conselheiro  Jair  Francisco  dos  Santos  (SANEPAR)  solicitaram  que  o  Conselho
aguardasse  a  resposta  das  Instituições.  O  Conselho  sugeriu  que  fosse  realizado  um
convite à Sanepar para o encaminhamento de um geólogo para realizar uma palestra
sobre  o assunto mostrando um panorama das  Bacias  Hidrográficas e Mananciais  de



captação  da  Sanepar.  A  conselheira  Aurita  Ferreira  Bertoli  (UMP)  trouxe  ao
conhecimento  da  Câmara  Técnica  o  problema  de  construção  irregular  que  está
ocorrendo na Cidade de Apucarana na nascente do Rio Juruba. Esta foi orientada para
formalizar o pedido junto ao Ministério Público do Meio Ambiente de sua região para
que tomassem as devidas providências. Deliberações: Oficializar Agência Nacional de
Águas para que informe se existem Conselhos que sejam responsáveis  pelas  Bacias
Hidrográficas e Mananciais com ênfase no Estado do Paraná. O objetivo é conhecer e
esclarecer a Política de Proteção dos Mananciais, bem como, as medidas mitigadoras,
por ela desenvolvidas. Oficializar Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos,  para  que  informe  quais  Conselhos  são  responsáveis  pelas  Bacias
Hidrográficas  e  Mananciais  do  Estado  do  Paraná,  com  o  objetivo  de  conhecer,  e
esclarecer  a  Política  dos  Mananciais,  bem  como,  as  medidas  mitigadoras,  por  ele
desenvolvidos.  Oficializar  a  Sanepar  para  convidar  a  senhora  Ester  Amélia  Assis
Mendes, geóloga, a fim de que possa realizar uma apresentação sobre o tema: Bacias
Hidrográficas e Mananciais. Aquisição de pendrive para gravação das Atas das Câmara
Técnicas. Verificação de recebimento e resultados das demandas oficializadas na 40ª e
41ª reunião da Câmara Técnica. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 4ª
Reunião Ordinária e eu, Jair Francisco dos Santos, secretário desta Câmara Técnica,
lavrei a presente Ata, e após lida e aprovada por todos os conselheiros presentes.  8.
Apresentação  da  Câmara  Técnica  de  Mobilidade  Trânsito,  Transporte  e
Acessibilidade:  Realizada  no dia 23 de  maio 2019, com início às  14h45,  no Hotel
Estação Express, localizado na Rua João Negrão, 780, em Curitiba-PR, com a presença
dos conselheiros do Conselho Estadual das Cidades Mandato 2018-2020, conforme lista
de  presença  anexa.  Inicialmente  o  coordenador  da  Câmara  Técnica,  senhor  Jose
Aparecido  Leite,  do  Segmento  ONGs,  o  qual  representa  a  APDEC,  nomeou como
secretária  ad hoc a senhora Maria de Fátima Barth Antão Castro,  do Poder Público
Municipal, a qual representa o Legislativo do Paraná, e, em continuidade, acolheu o
senhor  Alexsander  Maschio,  representante  da  Associação  Brasileira  de  Cimento
Portland,  o  qual  explanou  sobre  suas  atividades  relacionadas  à  divulgação  e
apresentação do  bom uso  do cimento na  pavimentação,  a  fim de  proporcionar  vias
urbanas  com maior  qualidade e  permeabilidade,  objetivando a aplicação do recurso
público, de maneira sustentável no aspecto econômico e social. O mesmo destacou o
Projeto Ruas do Futuro - Transformação Urbana, com o intuito de expor aos órgãos
públicos como pensar as vias urbanas de modo a priorizar as pessoas, bem como, a
sociedade  pode  solicitar  prioridade  na  mobilidade  urbana,  ainda  divulgou  os
Seminários, que estão sendo realizados em todo o Brasil destacando o Seminário que
será realizado dia 06/06/19, em Guaratuba, e no dia 27/06/19, em Pontal do Paraná. O
objetivo dos referidos Seminários é promover o debate acerca de pensar nas ruas de
maneiras  diferente,  sustentáveis  melhorando  a  mobilidade  urbana,  estimulando  o
investimento em transportes coletivos de qualidade com vistas a diminuir o fluxo de
veículos na cidade e priorizar os pedestres, tais  seminários são gratuitos e abertos à
população.  Na  oportunidade,  o  Senhor  Alexsander  solicitou  à  Câmara  Técnica
encaminhamento  à  Plenária  do  CONCIDADES,  a  fim  de  deliberar  quanto  a
possibilidade de ser incluída na pauta da próxima Reunião Ordinária do Conselho uma
Apresentação da ABCP - Associação Brasileira de Cimento -, acerca da utilização de
concreto  como uma alternativa  tecnológica  de  pavimentação;  A Câmara Técnica  se
posiciona favorável. Na sequência dos trabalhos o coordenador do grupo solicitou que
na próxima reunião seja feita eleição de novo coordenador da Câmara Técnica uma vez
que seu mandato já terminou, aproveitou a oportunidade para agradecer a todos pela
colaboração durante a execução dos trabalhos e dizer que se despede do grupo e que



está  saindo  do Conselho por  questões  particulares,  ressaltou  que  virá  participar  das
reuniões  sempre  que  puder,  pois  acredita  muito  no  trabalho  deste  Conselho.  Ainda
expôs a questão dos patinetes em Curitiba, relatando inúmeras situações de acidentes
com  os  próprios  usuários  ou  acidentes  envolvendo  terceiros,  explanou  sobre  a
necessidade  urgente  de  regulamentação  do  uso  dos  patinetes.  Após  o  debate  os
membros da Câmara Técnica sugeriram oficializar a Câmara Municipal, a Prefeitura,
bem  como  a  Assembleia  Legislativa  do  Paraná  a  fim  de  que  sejam  retirados  de
circulação os patinetes até que haja a referida regulamentação, bem como, a Assembleia
Legislativa  faça  proposição  de  regulamentação  para  todo  o  Estado  para  que  os
municípios tenham regulamentação antes de permitir o uso de patinetes, caso a plenária
aprove, solicitamos que a Secretaria do CONCIDADES redija tal ofício e encaminhe.
Na continuidade dos trabalhos, houve o debate acerca do Contorno Sul e da necessidade
de haver passarelas para travessia de pedestres, houve a sugestão de ser encaminhado
ofício pela secretaria do CONCIDADES ao DENIT, indagando sobre a existência de
projeto com tal  previsão, prazos de possível  execução e,  se  possível,  que venha um
técnico fazer uma apresentação dessa temática ou do projeto existente. Finalizando os
trabalhos, Mauro, juntamente com o conselheiro Luiz Herlain, solicitaram um espaço na
pauta para apresentar a relação da URBES com a COMEC e uma nova possibilidade de
gestão do Transporte Coletivo. Aberto espaço para as considerações finais do grupo,
nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 4ª  Reunião Ordinária da Câmara
Técnica e eu, Maria de Fátima Barth Antão Castro, secretária ad hoc, lavrei a presente
Ata que após lida e aprovada é assinada pelos membros presentes. 9. Apresentação da
Câmara Técnica de Habitação:  No dia 23 de maio de 2019, nas dependências  do
Hotel Estação Express, a Câmara Técnica de Habitação do CONSELHO ESTADUAL
DAS CIDADES /  CONCIDADES PARANÁ,  Iniciou  a  reunião  com a  eleição  dos
coordenadores e secretários da Câmara Técnica de Habitação para esta mesma data. A
saber: secretário, o senhor Agnaldo Luís Gonçalves Junior, representante da União por
Moradia Popular do Paraná; e como coordenadora, Maria Fernanda Lagana de Almeida
Santos,  representando a  COHAPAR. Na sequência,  procedeu-se a leitura da Ata da
última Reunião Ordinária, realizada na data de 26 de marco de 2019, para verificação e
retomada das ações acordadas nessa reunião. Verificou-se que foi reencaminhado ofício
à COHAPAR, Ofício 04/2019, que gerou o protocolo 15.759.710-8. A coordenadora
Maria Fernanda informou que a COHAPAR respondeu o Ofício, informando quantos
municípios  foram  contemplados  e  o  número  de  unidades  que  serão  atendidas  no
Programa Morar Legal. O Ofício resposta da COHAPAR, Ofício 1547/2019, foi lido
pela coordenadora e informa em síntese que estão em andamento 34.384 unidades em
73  Municípios  do  Estado.  Estão  ainda  em  contratação  7.692  unidades,  em  21
municípios.  Dessa  forma  totalizam  42.076  unidades  a  serem  regularizadas  em  94
Municípios  do  Estado  do  Paraná,  pelo  Programa  Morar  Legal.  O  coordenador  da
Superintendência de Diálogo e Interação Social – SUDIS -, Roland Rutyna tomou a
palavra e apresentou uma Política fomentada pelo Governo do Estado, em parceria com
Entidades  Sociais;  serão  discutidas  habitações  de  interesse  social,  regularizações
fundiárias  e  revitalizações  de áreas  degradadas.  Será preciso fazer  um esboço desse
Projeto para apresentação à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, para se dar início
aos trabalhos no Estado. Roland ainda mencionou que, até o dia 27 de maio de 2019,
terá um esboço pronto, e que repassará para todos os conselheiros, a fim de leitura e, se
houver  alguns  destaques,  que  possam ser  debatidos  e  equiparados.  A  coordenadora
Maria das Graças falou sobre a realização de uma Reunião Extraordinária da Câmara
Técnica de Habitação, para ser tratado o Projeto a ser apresentado pelo Roland Rutyna -
SUDIS -, encaminhando um oficio à Superintendência de Diálogo e Interação Social /



SUDIS, pedindo que seja liberado no dia 27 de junho de 2019 um coordenador para que
seja debatido e aperfeiçoado o esboço do Projeto de Revitalização de Áreas Degradadas,
e  também  que  seja  encaminhado  Oficio  à  SEDU  para  ter  meios  à  Reunião
Extraordinário solicitada pela Câmara Técnica de Habitação aconteça na data solicitada,
como localidade e logística. A coordenadora Maze pediu a voz e declarou sua opinião
sobre a forma de se encaminhar o começo do projeto, assim a coordenadora Maria das
Graças  voltou a ressaltar  a reiteração da proposta citada na última ata que propõe a
discussão da Lei Federal 11.888/2008 visando a criação da Lei da Assistência Técnica
do Estado do Paraná  e solicita  apresentação  de  representante  da UMP ? União por
Moradia Popular do Paraná e arcar com as despesas da palestrante vinda de Maringá.
Solicita também que seja enviado Oficio a COHAPAR questionando a situação que se
encontra  o  Conselho  Gestor  do  Fundo  de  Habitação  de  Interesse  Social  pede
informações sobre de onde vêm os recursos do fundo e os valores já contidos nele. A
Câmara  Técnica  declara  também  que  se  deve  enviar  um  Oficio  à  Secretaria  de
Planejamento,  pedindo  informações,  quantidades,  terrenos  e  edificações,  sobre  os
imóveis  públicos  edificados  ou  não,  do  Estado  do  Paraná.  A  Câmara  Técnica  de
Habitação reitera o pedido de oficio para todas as Superintendências Regionais da Caixa
Econômica  Federal, solicitando  informações  acerca  da  quantidade  de  habitações
contratadas  pelo  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  destacando  quantidade  por
Município  e  por  Programa,  como:  FDS,  FGTS,  FAR,  por  exemplo,  Município  de
Almirante Tamandaré: 500 UHS FDS / 240 FGTS / 100 FAR. E a coordenadora Maria
das Graças pede que encaminhe Oficio, solicitando a presença de um representante da
Caixa Econômica Federal para participar de todas as reuniões da Câmara Técnica de
Habitação no Conselho das Cidades. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a
4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Habitação e eu, Agnaldo Luís Gonçalves
Junior,  secretário  desta  CT,  lavrei  a  presente  ATA que,  após  lida  e  aprovada,  será
assinada por todos os conselheiros presentes.  10. Apresentação da Câmara Técnica
de Planejamento e Gestão do Solo: No dia 23 de maio de 2019, às 14h45, reuniram-se
em uma das salas do Hotel  Estação  Express,  na rua João Negrão,  780,  Centro,  em
Curitiba /  PR. Os membros da Câmara Técnica de Planejamento,  Gestão do Solo e
Territorialidade.  Estiveram  presentes  Acir  Ribeiro  de  Queiroz,  da  CONAM,  dos
Movimentos Sociais; Carlos Augusto Storer, do PARANACIDADE, do Poder Público
Estadual; Marcelo Antonio, do IPARDES, do Poder Público Estadual; Paulo Nobukuni,
da UNICENTRO; da Academia e Pesquisa; Ronald Peixoto Drabik, da ACIC, da área
empresarial;  Sidnei  Santos da Silva, CMP, dos Movimentos Sociais; Sirlei Cesar  de
Oliveira, da FETRACONSPAR, da área dos trabalhadores; Hilma de Lourdes Santos,
do MNLM, do MPS. Iniciou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica recebendo a
visita de Paula Tavares, da Secretaria Estadual de Planejamento do Governo do Paraná.
Ana Lucia Rodrigues, do UMP, dos Movimentos Sociais, apesar de pertencer a outra
Câmara,  solicitou sua participação, pois argumentou que há assunto importante a ser
tratado,  que  diz  respeito  à  Câmara  Técnica  de  Planejamento,  Gestão  do  Solo  e
Territorialidade.  Foram escolhidos para coordenar  a  reunião,  Carlos Augusto Storer,
bem como para secretariar, Paulo Nobukuni. Leu-se a Ata anterior, esclareceu-se sobre
material  referente  à  questão  urbana,  enviado  aos  membros  da  referida  Câmara.
Apresentou-se e discutiu-se a questão Urbana do Estado do Paraná, com destaque às
Regiões Metropolitanas. Ronald Peixoto Drabik sugeriu que o trabalho de planejamento
e na aplicação do planejado, deve ser coordenado por quadro técnico. Paulo Nobukuni,
Carlos Augusto Storer e Ana Lucia Rodrigues; argumentaram que se deve incluir outros
profissionais  no  documento  denominado  “Referências  para  a  Política  de
Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná” (página 165), como são



os casos dos geógrafos bacharéis e sociólogos. Ronald Peixoto Drabik sugeriu que se
deve nominar como Agência Metropolitana, todas as Governanças Inter Federativas das
Regiões Metropolitanas do Paraná. Todas as três proposições foram aprovadas, devendo
elas  serem  encaminhadas  ao  plenário  do  CONCIDADES  /  PARANÁ.  Quanto  às
solicitações  da  Câmara,  deliberadas  na  reunião  anterior  e  aprovadas  no  Plenário
anterior, foram encaminhadas e implantadas pela Executiva do CONCIDADES / PR.
Foram inseridos links relacionados ao CONCIDADES, na página eletrônica do referido
Conselho do Paraná. Foi solicitado que o Governo do Paraná interaja em  conjunto com
o Governo Federal para fortalecer o IBGE. No Estado, bem como no Brasil, foi enviado
o oficio 008/2019, do CONCIDADES / PR, ao Governo Federal. No dia 20/05/2019, o
Governo Federal manifestou-se que dará resposta, inclusive com prazo, para que esta
Câmara se manifeste. Os membros da Câmara Técnica de Planejamento, Gestão do Solo
e  Territorialidade,  consideraram  que  se  deve  especificar  melhor  a  solicitação,
ressaltando que o Governador do Estado do Paraná encaminhe ao Governo Federal,
documento para  que haja a manutenção e melhoria do IBGE, para que se garantam
informações  essenciais,  que  auxiliam  no  planejamento  com  boa  qualidade,  para  a
adoção de Políticas Públicas, quer seja pelo Governo Federal, das unidades da federação
e os Municípios brasileiros, inclusive as séries históricas, que garantem a continuidade
de  dados  essenciais  para  estudos  das  tendências,  que  são  importantíssimos  ao
planejamento e gestão territorial. Ana Lucia Rodrigues informou que há problemas com
estudos referentes ao Planejamento Sustentável sobre a denominada Metrópole Paraná
Norte.  Os  membros  da  Câmara  Técnica  de  Planejamento,  Gestão  do  Solo  e
Territorialidade,  consideraram  que  se  deve  solicitar  mais  esclarecimentos  durante  a
palestra de 24/05/2019, a ser proferida por Sônia Maria dos Santos, da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação, devendo o assunto ser retomado na próxima
reunião do CONCIDADES / PARANÁ. Sem mais, encerrou-se a reunião, às 16h30.
Deliberações:  Que  o  trabalho  de  planejamento  e  aplicação  do  planejado,  seja
coordenado por quadro técnico; Incluir outros profissionais no documento denominado
“Referências para a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do
Paraná”, (página 165), como são os casos dos geógrafos bacharéis e sociólogos; Que o
governador do Estado do Paraná, encaminhe ao Governo Federal, documento para que
haja a manutenção e melhoria do IBGE, a fim de garantir informações essenciais, que
auxiliem no planejamento com boa qualidade, para a adoção de Políticas Públicas, quer
seja  pelo Governo  Federal,  das  unidades  da federação e dos Municípios  brasileiros,
inclusive as séries históricas,  que garantem a continuidade de dados,  essenciais para
estudos das tendências, que são tão importantes ao planejamento e gestão territorial.
11.  Apresentação do Grupo de Trabalho Água: Ata da quarta reunião do Grupo de
Trabalho das Águas- GT das Águas, realizada em 23 de maio 2019, com início às 17
horas, no Hotel Estação Express, localizado na Rua João Negrão, 780, em Curitiba-PR,
com a presença dos Senhores conselheiros do Conselho Estadual das Cidades Mandato
2018-2020, conforme lista de presença anexa. Inicialmente o coordenador do GT das
Águas  Senhor  Erivelto  Luiz  Silveira  do  Segmento  Poder  Público  Estadual  o  qual
representa  a  SANEPAR- Companhia  de  Saneamento  do  Paraná,  saudou  a  todos  os
conselheiros  solicitando  à  Senhora  Secretária  do  GT  das  Águas  Senhora  Maria  de
Fátima Barth Antão Castro do Segmento Poder Público Municipal, a qual representa o
Poder Legislativo do Paraná, que fizesse a leitura da Ata da última Reunião, bem como
a recapitulação dos encaminhamentos propostos. A mesma procedeu a leitura da Ata,
ressaltando a questão do Projeto de  Lei  do Senado,  nº  495 de 2017,  de  autoria  do
senador Tasso Jereissati que propõe alterações na Lei nº9.433, de 8 de Janeiro de 1997,
a qual Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e cria o Sistema Nacional de



Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos,  para  introduzir  os  mercados  de  águas  como
instrumento destinado a promover alocação mais eficiente dos recurso hídricos e, por
último, um artigo que trata da Outorga de Direito de uso de Recursos Hídricos. Em
discussão o referido Projeto de Lei, o coordenador do GT colocou que o mesmo voltou
a ser debatido em reunião recente no Senado, tendo alteração no número do PL, o qual
não se recordou no momento, ressaltou que a finalidade principal é tirar a Outorga das
águas da ANA e dos Comitês de Bacias, favorecendo a privatização; citou exemplos
desastrosos  da privatização  em Manaus e  Tocantins;  em Paranaguá onde também é
privatizado e houve colapso do sistema, sendo necessária a intervenção do Estado onde
o governador solicitou que a SANEPAR resolvesse o problema causado pela enxurrada.
Diante disso, o GT solicita a aprovação da Plenária a fim de que a Secretaria Executiva
do CONCIDADES elabore Ofício/moção com posicionamento veemente contrário ao
referido Projeto de Lei do Senado 495/2017, e dê encaminhamento desta ao governador
do Paraná, à Assembleia Legislativa do Paraná, Mesa Executiva do Senado e da Câmara
Federal,  senador relator do Projeto de Lei, sr. Armando Monteiro, CREA/PR, OAB,
CONFEA, Ministério Público e demais órgãos de relevância vinculados à questão dos
Recursos Hídricos. Na continuidade, foi abordada a Medida Provisória do Saneamento
MP 868/2018,  de  27/12/2018,  a  qual  foi  retirada  da  pauta  de  votações  da  Câmara
Federal na data de 22/05/2019, elencando alguns problemas existentes na mesma. Ficou
decidido que o GT continuará monitorando o trâmite da mesma, ressaltando que o prazo
limite para a votação da mesma é 03/06/2019. Caso a votação não ocorra,  a mesma
perde seus efeitos, sendo automaticamente extinta. Em relação ao Decreto 9.642/2018,
de 28/12/2018, o qual determina a extinção gradual dos subsídios nas tarifas energéticas
por meio do fundo setorial da conta do Desenvolvimento Energético (CDE), incluindo
os  subsídios  para  o  saneamento.  Assim,  a  partir  de  2019,  o  referido  subsídio  será
reduzido em 20% ao ano até ser extinto em 2023. Deliberações: O GT deliberou sobre
analisar e acompanhar tal Decreto.  Em continuidade, o Coordenador do GT colocou
que, em relação a ata de Audiência Pública sobre abastecimento de água realizada em
19/12/2018,  no Município de Quatiguá,  Ata  entregue  pelo presidente  da Câmara  de
Quatiguá, senhor Chrystian Reis Galvão Coser,  vereadores  Eduardo Molina e  Pedro
Francisco Toledo, para a secretária deste GT, a fim de que houvesse encaminhamentos
por meio do CONCIDADES, após a leitura e análise da  mesma pelo GT, os membros
do Grupo de Trabalho das Águas solicitaram a plenária aprovação para que a referida
Ata fosse encaminhada para o Instituto Água e Terra, Polícia Ambiental e Ministério
Público do Paraná, mediante Ofício do CONCIDADES, solicitando que as instituições
acima  mencionadas  verificassem:  -  as  outorgas  existentes  na  bacia  que  abastece  o
Município de Quatiguá à montante da captação; - identificação de possíveis captações
clandestinas; - existência de atividades de preservação e conservação do manancial por
parte  do Município,  SANEPAR e do Governo Estadual.  Em relação a esta  questão,
verificou-se  que  o  CONCIDADES  encaminhou  na  data  de  08/05/2019  Ofício  ao
Instituto de Águas do Paraná, não havendo até a presente data resposta para tal. O GT
identificou que não foi enviado Ofício conforme solicitado ao Ministério Público do
Paraná  e  a  Polícia  Ambiental,  desta  feita,  reiteramos  nossa  solicitação  ao
CONCIDADES em caráter de urgência a fim de que possamos dar retorno à Câmara de
Quatiguá e aproveitamos para solicitar aprovação da plenário para envio de Ofício do
CONCIDADES  para  a  SANEPAR  solicitando  informar  as  atividades  e  ações  de
preservação desenvolvidas no manancial de abastecimento do Município de Quatiguá.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 4ª Reunião do GT das Águas e eu,
Maria  de  Fátima  Barth  Antão  Castro,  secretária  deste  Grupo  de  Trabalho,  lavrei  a
presente  Ata  que  após  lida,  aprovada  e  assinada  pelos  membros  presentes.  12.



Apresentação do Grupo de Trabalho Conflitos Fundiários: Ata da reunião ordinária
do Grupo de  Trabalho  de Conflitos  e  Regularização  Fundiária  -  GT de  Conflitos  e
Regularização Fundiária, reunidos na data de 23 de Maio de 2019, nas dependências do  
Hotel  Estação  Express,  com  a  participação  dos  conselheiros(as):  Sirlei  Cesar  de
Oliveira, dos Trabalhadores, FETRACONSPAR;  Maria das Graças Silva de Souza, dos
Movimentos  Sociais  /  UMP;   Hilma  de  Lurdes  Santos,  dos  Movimentos  Sociais  /
MNLM;  Maria  José  Borba,  Movimentos  Sociais  /  CMP;  Mauro  Sérgio  Langoski,
Movimentos Sociais / CMP; Luiz Herlainm, Movimentos Sociais; Janaina de Fátima
Chudzik,  Academia  e  de  Pesquisa  IGH/  PR;  Com  indicação  para  coordenar  os
trabalhos,  desta  reunião,  a  conselheira  Maria  das  Graças  Silva  de  Souza,  dos
Movimentos Sociais / UMP e para secretariar esta reunião o conselheiro Sirlei Cesar de
Oliveira,  dos  Trabalhadores  /  FETRACONSPAR.  Após  vários  debates  dos  assuntos
pertinentes  ao  grupo,  foi  novamente  verificada  a  falta  de  respostas  às  demandas
solicitadas por este grupo de trabalho, na reunião anterior, o Grupo de Trabalho, reitera
à Secretaria  Executiva do CONCIDADES /  PARANÁ, que encaminhe,   aos  órgãos
pertinentes,  as  solicitações,  conforme  requerido  na  reunião  anterior.  Deliberações:
Reiterar  a  solicitação ao  órgão responsável,  por  meio de  Ofício  encaminhado pelos
novos  dirigentes  da  SEDU,  à  COHAPAR,  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  e  à
Procuradoria  de  Habitação,  Urbanismo  e  Regularização  Fundiária  (COORTERRA),
para que informem, o detalhamento das Áreas Urbanas em conflitos e com mandatos de
Reintegração de Posse existentes,  neste  momento,  no Estado do Paraná.  (explicação
mais ampliada de dados qualitativos, quantitativos e regionalizados); Reiterado o pedido
da conselheira Maria das Graças Silva de Souza, dos Movimentos Sociais / MNLM, que
pediu uma avaliação para que seja criada uma diária de deslocamento, para mediação do
ato do conflito, que seria paga, em espécie, para custeio de viagem/estada, com a devida
prestação de contas; Solicitar informações ao Governo do Estado do Paraná, referente
ao Decreto nº 10.438, de 10/07/2018, onde foi criada uma Comissão de Mediação de
Conflitos  Fundiários,  no  âmbito  do  Estado  do  Paraná,  não  constando  em  sua
composição a participação do CONCIDADES/ PARANÁ. Nada mais a tratar, encerrou-
se  a  presente  reunião  às  19h35,  lavrada  a  presente  Ata  que  após  lida,  aprovada  e
assinada pelos membros presentes, segue para aprovação do Pleno do CONCIDADES /
PARANÁ. 13.  Apresentação  do  Grupo  de  Trabalho  Acompanhamento  dos
Conselhos:  No  dia  23  de  maio  de  2019,  iniciou-se  a  reunião  com  a  eleição  dos
coordenadores e secretários do Grupo de Trabalho para esta mesma data. O secretario,
senhor Agnaldo Luís Gonçalves Junior, (UMP), e como coordenador Carlos Augusto
Storer  (PARANACIDADE).  Estavam  presentes  os  conselheiros  (as):  Ana  Lúcia
Rodrigues (UMP); Aparecido da Silva Castro (CONAM); José Borges (MNLM); Sidnei
Santos  da  Silva  (CMP);  Roberto  Leal  Americano  (NCST-PR);  Sebastião  F.  Rego
(CMP). Na sequência, procedeu-se a leitura da Ata da última reunião para verificação
das pendências e retomada das ações acordadas. O coordenador Carlos Augusto Storer,
após a  leitura da última Ata,  deu início à  fala,  lembrando de  algumas ações  que o
Governo  Federal  vem  tomando  como  a  eliminação  do  Ministério  das  Cidades,
destacando qual será o rumo dos Conselhos Nacionais, onde hoje os conselheiros serão
apresentados pelo presidente e não mais pelas Conferências. Após, a conselheira Ana
Lucia  Rodrigues  propôs  que  o  Grupo  de  Trabalho,  dos  Conselhos  Municipais,
replicassem  à  Plenária  para  aprovação,  de  que  as  recomendações  da  SEDU  sejam
reafirmadas, para que, nas próximas revisões dos Planos Diretores todos os Municípios
se integrem na estrutura do CONCIDADES, por causa da falta de padronização dos
Conselhos Municipais  já existentes.  O Coordenador  Carlos Augusto Storer ressaltou
todos  os  critérios  que  os  Municípios  precisam  seguir  em  seus  Planos  Diretores,



destacando todas as diretrizes que o Governo Estadual exige, para adquirir liberações de
recursos junto à SEDU. O coordenador José Borges propõe que o Conselho Municipal
da Cidade seja levado para todos os Municípios e que os Conselhos existentes tenham
uma comunicação  direta  com  o  CONCIDADES  para  que  haja,  uma  real  e  efetiva
atuação dos Conselhos nos Municípios, seguindo a base que a coordenadora Ana Lucia
Rodrigues propôs. O coordenador Carlos Augusto Storer apresentou a composição da
SEDU, explicando que a partir  deste novo Governo será tratada também a habitação
dentro  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Urbano,  com  a  COHAPAR  posicionada
dentro da SEDU. A conselheira Ana Lucia Rodrigues pede que o Grupo de Trabalho
fomente deliberações de normativas e recomendações,  para que se possa fomentar a
criação e a efetivação dos Conselhos Municipais já existentes. Nada mais havendo a
tratar deu-se por encerrada a 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Habitação e
eu, Agnaldo Luís Gonçalves Junior, secretário deste GT, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros presentes. Nada mais havendo
a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  41ª  Reunião  Ordinária.  Juliana  da  Luz  Oliveira,
assessora do CONCIDADES / PR, lavrei a presente Ata, após lida e aprovada por todos
os conselheiros presentes.


