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(1)ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL  DAS CIDADES 
(2) – CONCIDADES PARANÁ , realizada nos dias nove e dez de julho de 2009, com início 
(3)às catorze horas e vinte e cinco minutos do dia nove, na sala Iguaçu do Hotel Ello Inn, 
(4)sito a Rua Augusto Stelfeld nº 456, com a presença dos Senhores Conselheiros: 1) Adir 
(5)dos Santos Tormes , titular, segmento Poder Público Municipal Executivo, entidade 
(6)Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP; 2) Agostinho Celso Zanelo , 
(7)titular, segmento Área Profissional, Acadêmica e de Pesquisa, entidade Conselho 
(8)Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA/PR; 3) 
(9)Alcidino Bittencourt Pereira , suplente, segmento Poder Público Estadual, entidade 
(10)Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano/Coordenação da Região 
(11)Metropolitana de Curitiba – SEDU/COMEC; 4) Ana Carmen de Oliveira , suplente, 
(12)segmento Área de Trabalhadores, entidade Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no 
(13)Estado do Paraná – SINDARQ/PR; 5) Ana Cláudia Bento Graf , suplente, segmento 
(14)Observador(a) Órgão Governamental, entidade Procuradoria Geral do Estado; 6) 
(15)Antonio Borges dos Reis , suplente, segmento Área profissional, Acadêmica e de 
(16)Pesquisa, entidade Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
(17)Estado do Paraná – CREA/PR; 7) Anselmo Schwertiner , suplente, segmento 
(18)Movimentos Sociais e Populares, entidade Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(19) - MNLM; 8) Ary Talamini Júnior , titular, segmento Poder Público Estadual, entidade 
(20)Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral/Instituto Paranaense de 
(21)Desenvolvimento Econômico – SEPL/IPARDES; 9) Carlos Alberto Lima , titular, 
(22)segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade ACASCC; 10) Carmen Sueli 
(23)Menna Barreto Gomes , titular, segmento Poder Público Estadual, entidade, 
(24)Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano/Serviço Social Autônomo 
(25)PARANACIDADE – SEDU/PARANACIDADE; 11) Carolina Caraíba Nazareth Alves , 
(26)titular, segmento Organizações não Governamentais - ONGS, entidade Terra de 
(27)Direitos – Organização de Direitos Humanos; 12) Daniele Regina Pontes , titular, 
(28)segmento Observador(a) da Sociedade Civil, entidade Ambiens Sociedade 
(29)Cooperativa; 13) Denilson Pestana da Costa , titular, segmento Área de 
(30)Trabalhadores, entidade Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
(31)e do Mobiliário do Estado do Paraná – FETRACONSPAR; 14) Emanuel Leem, 
(32)suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Frente Afrobrasileira de 
(33)Cultura e Estudos - FACE; 15) Emerson Alex Luchinski , suplente, segmento Poder 
(34)Público Municipal Executivo, entidade Associação dos Municípios do Noroeste do 
(35)Paraná – AMUNPAR; 16) Hilma de Lourdes Santos , suplente, segmento 
(36)Movimentos Sociais e Populares, entidade Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(37)– MNLM; 17) Isaías Gonçalves Lopes , titular, segmento Área Empresarial, entidade 
(38)Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR; 18) 
(39)Jerson Godoy Leski , suplente, segmento Observador(a) ONG, entidade Associação 
(40)de Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná – AEANOPAR; 19) Jiovanÿ do 
(41)Rocio Kissilevcz , suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade 
(42)União Nacional por Moradia Popular – UNMP; 20) Joel Tadeu Corrêa , titular, 
(43)segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Confederação Nacional das 
(44)Associações de Moradores – CONAM/FAMOPAR; 21) José Aparecido Leite , titular, 
(45)segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Instituto Brasileiro dos 
(46)Deficientes Visuais em Ação – IBDVA; 22) José Luiz Alves Miguel , titular, segmento 
(47)Poder Público Municipal Executivo, entidade Associação dos Municípios do Vale do 
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(48)Ivaí - AMUVI; 23) Leovalda Rodrigues Moreira , suplente, segmento Observador(a) 
(49)Sociedade Civil, entidade Conselho Regional de Serviços Sociais – CRESS; 24) Luis 
(50)Antonio de Oliveira Rosa , titular, segmento Observador(a) ONG, entidade Centro de 
(51)Estudos Políticos e Culturais Ernesto Che Guevara; 25) Luiz Carlos da Silva Herlain , 
(52)suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Central de 
(53)Movimentos Populares – CMP; 26) Maria Arlete Rosa , titular, segmento Poder 
(54)Público Estadual, entidade Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR; 27) 
(55)Maria das Graças Silva de Souza , titular, segmento Movimentos Sociais e 
(56)Populares, entidade União Nacional por Moradia Popular – UNMP; 28) Maria 
(57)Felomena Oliveira Sandri , suplente, segmento Organizações Não-Governamentais – 
(58)ONGS, entidade Associação de Defesa do Meio Ambiente; 29) Maria Helena Gusso 
(59)Mattos , titular, segmento Poder Público Estadual, entidade Secretaria de Estado da 
(60)Segurança Pública/Departamento de Trânsito do Paraná – SESP/DETRAN; 30) Mario 
(61)César Marcondes , titular, segmento Poder Público Municipal Legislativo, entidade 
(62)Câmara Municipal de Telêmaco Borba; 31) Mirabel Caldeira Lopes , suplente, 
(63)segmento Área Empresarial, entidade Associação Comercial e Industrial de Foz do 
(64)Iguaçu – ACIFI;  32) Ronald Peixoto Drabik , titular, segmento Área Empresarial, 
(65)entidade Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC; 33) Sérgio Ahrens , 
(66)titular, segmento Área Profissional, Acadêmica e de Pesquisa, entidade Centro 
(67)nacional de Pesquisas de Florestas – CNPF Embrapa Florestas; 34) Silvio José 
(68)Gonçalves , titular, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Movimento 
(69)Nacional de Luta pela Moradia – MNLM; 35) Simone de Fátima Campos Cogo , 
(70)suplente, segmento Poder Público Estadual, entidade Secretária de Estado do Meio 
(71)Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA; 36) Sirlei Cesar de Oliveira , suplente, 
(72)segmento Área de Trabalhadores, entidade Federação dos Trabalhadores nas 
(73)Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná – 
(74)FETRACONSPAR/NCST; 37) Terezinha Aparecida de Lima , titular, segmento 
(75)Movimentos Sociais e Populares, entidade Central de Movimentos Populares – CMP; 
(76)38) Ubiraitá Antônio Dresch ,  titular, segmento Área Empresarial, entidade Sindicato 
(77)das Indústrias da Construção Civil do Estado do Paraná –SINDUSCON/PR; 39) 
(78)Valdir Grígolo , suplente, segmento Área Empresarial, entidade Associação 
(79)Comercial e Empresarial de Guarapuava – ACIG; 40) Valdir Aparecido Mestriner , 
(80)titular, segmento Área de Trabalhadores, entidade Central Única de Trabalhadores – 
(81)CUT/SINDIURBANO/PR; 41) Valter Fanini , titular, segmento Área de Trabalhadores, 
(82)entidade Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná - SENGE. Presentes ainda 
(83)os visitantes Clarice  Metzner , entidade Ministério Público; Danielle A. C. , entidade 
(84)Ministério Público; Josete D. Silva , entidade Câmara Municipal de Curitiba; Julio C. 
(85)M. Rosário , entidade Cohapar;  Liliano P. Tavares , entidade Sanepar; Márcia 
(86)Oliveira , entidade Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM; Maria Vitória 
(87)C. Ferreira , entidade Ministério Público; Maurício C. , entidade Ministério Público; 
(88)Romi Fischer , entidade Instituto Lixo e Cidadania, o Senhor Wilson Bley Lipski , 
(89)Diretor Geral da SEDU e o Senhor Antonio Weinhardt Junior , Secretário Executivo 
(90)do Conselho Estadual das Cidades. A pauta dos trabalhos constituiu-se de: 1. 
(91)ABERTURA E INFORMES; 2. APROVAÇÃO DA PAUTA; 3. LEIT URA E 
(92)VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 4. APRESENTAÇÃO  E 
(93)VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS EM PAUTA: 4.1 SOLICITAÇÃO DA 
(94)SECRETARIA EXECUTIVA PARA ADEQUAR O CALENDÁRIO 2009 ; 4.2 RELATO 
(95)DA SECRETARIA EXECUTIVA SOBRE OS OFÍCIOS ENCAMINHAD OS NA 5ª R.O; 
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(96)4.3 DIAGNÓSTICO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO PARANÁ – COHAPAR; 4.4 
(97)FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO; 4.5 APRESENTAÇÃO PROCE SSO DE 
(98)GRILAGEM DE TERRA – CMP. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS DA  SILVA 
(99)HERLAIN; 4.6 POSIÇÃO DO CONSELHO SOBRE PAC - MINHA CASA MINHA 
(100)VIDA;  4.7 CONSELHOS REGIONAIS; 4.8 RELATO DAS CÂMA RAS TÉCNICAS; 
(101)4.9. COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 
(102)AMBIENTAL; 5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PAUTA PA RA A 
(103)PRÓXIMA REUNIÃO; 6. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISS ÃO 
(104)COORDENADORA; 7. ENCERRAMENTO.  Após verificação de quorum foi 
(105)iniciada a reunião com abertura pelo Wilson Bley Lipski, representando o Presidente 
(106)do CONCIDADES PARANÁ Senhor Luiz Forte Neto, dando as boas vindas e para 
(107)dois recados, comenta que o conselho define sobre resoluções e nem sempre as 
(108)secretarias respondem na velocidade desejada, na semana passada encaminhou 
(109)correspondência a todos os diretores, esclarecendo sobre a função do Conselho, 
(110)sua importância e solicitando que respondam as nossas solicitações com a maior 
(111)brevidade possível. O segundo recado é sobre o processo de capacitação que está 
(112)sendo feito por Ensino a Distância para formação de conselheiros municipais das 
(113)cidades, e principalmente para implementação dos Planos Diretores, para que não 
(114)sejam mais uma “peça de ficção”, para que entendam como fazê-los funcionar. 
(115)Segundo diagnóstico existem conselhos formados, mas não como deveriam. Numa 
(116)das Câmaras Técnicas surgiu à sugestão de recomendação aos municípios para 
(117)que uma similitude com o Conselho Nacional, então a SEDU vai estudar como 
(118)emenda da Lei que trata da política de Desenvolvimento Urbano. Em agosto 
(119)lançamento do curso para servidores públicos municipais, com possibilidade de 
(120)capacitação dos conselheiros estaduais e municipais das cidades. Por fim, pede 
(121)reunião com os coordenadores ou outra pessoa designada para discutir 
(122)funcionamento do CONCIDADES PARANÁ, junto com a Secretaria Executiva, para 
(123)resolver eventuais problemas. Para as secretarias este é um aprendizado, um fato 
(124)novo, temos o exemplo do Conselho Nacional já está na sua 21ª reunião, mas o que 
(125)acontece em outros conselhos existentes, nem sempre nos servirá, é aprendizado 
(126)para todos. Existem pessoas que possam defender este conselho, assim como ele o 
(127)faz, porque é mais fácil resolver os problemas das cidades, mas entende que deve 
(128)haver abertura para resolver os problemas do estado. Está com a porta aberta a 
(129)todos e deseja sucesso. Antes passará na COHAPAR para verificar quem virá 
(130)apresentar os esclarecimentos solicitados na reunião anterior. Antonio, Secretário 
(131)Executivo abre a reunião, com o primeiro item da pauta, informes. José Leite pede 
(132)leitura da pauta, que é feita, após a leitura da pauta seguem os itens da pauta. 1. 
(133)Abertura e Informes  – A conselheira Carmen Gomes pede aparte para informes 
(134)sobre reunião do Conselho Nacional das Cidades. Antonio passa aos informes da 
(135)Secretaria Executiva informando que foi enviada a Resolução 001, sobre 
(136)implementação dos Conselhos Regionais, novamente para todas as prefeituras 
(137)paranaenses, foi enviada a Resolução 002, sobre obrigatoriedade de licitação para 
(138)contratação transporte urbano, também a todas as prefeituras, discorre sobre a 
(139)definição por licitação do Hotel para esta e para as próximas reuniões deste ano. 
(140)Informa sobre a indicação dos ovos conselheiros – Ary Talamini Júnior, titular pela 
(141)Secretaria de Planejamento em substituição do Bernardo Patrício Netto, Emerson 
(142)Coelho substituindo Davi Gouvêa do DNIT e Valter Fanini substituindo Elizabeth 
(143)Marçal Salomé do SENGE. Profª Gislene Pereira pediu espaço para comunicar 
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(144)sobre III Oficina de Plano Diretor Participativo, mas foi informado pela conselheira 
(145)Carmen que ela ligou e não poderá comparecer. Carmen a pedido do Secretário 
(146)Forte Netto, conselheiro pelo Governo do Paraná no Conselho Nacional das 
(147)Cidades, esteve representando o estado na reunião do ConCidades em Brasília e 
(148)apresentou memória sucinta da 21ª reunião: preocupação quanto eficácia das 
(149)resoluções, presenças dos conselheiros, pauta muito extensa, pouco tempo e sobre 
(150)a qualidade das resoluções. 75% das resoluções foram sugeridas pelos movimentos 
(151)sociais e populares. Existem 15 conselhos estaduais em funcionamento, 4 em 
(152)andamento, faltando 8. Em discussão o funcionamento do conselho, sua força e 
(153)importância dentro e fora do governo. Necessidade de capacitar os conselheiros, 
(154)articular sua inserção nos estados e municípios. Questionamento quanto à falta 
(155)deliberação, falta corpo técnico para apoio dos conselheiros. O Conselho repete a 
(156)mesma estrutura fragmentada do governo. Reavaliar comitês técnicos e grupos de 
(157)trabalho. Ponto positivo é a implementação do debate. Solicitam apoio na 1ª. 
(158)Conferência Nacional de Saúde Ambiental, havendo Storer, Sergio Ahrens e Valdir 
(159)Mestriner. Sergio Ahrens informa que está na fase preliminar, considera que deve 
(160)haver maior participação do Secretário de Estado da Saúde, para melhor 
(161)entendimento da situação. Carmen informa que pedem participação no 5º Fórum 
(162)Urbano Mundial das Cidades que acontecerá de 22 a 26 março de 2010, onde os 
(163)conselheiros federais participam. O tema Política Nacional de Desenvolvimento 
(164)Urbano não foi aprovado, pois faltaram definições e consenso. Aprovação do 
(165)Regimento da 4ª Conferência Nacional das Cidades, com o seguinte Lema: Cidades 
(166)para Todos e Todas com Gestão Democrática, Participativa e Controle Social. 
(167)Houve discussão quanto ao não incentivo da realização de conferências regionais, 
(168)que poderão ser realizadas mas sem eleição de delegados. Houve manifestações 
(169)sobre as dificuldades dos municípios, e sobre necessidade de discussão dos 
(170)problemas regionais. As datas municipais de 1º de setembro a 15 de dezembro de 
(171)2009, as Conferências Estaduais ocorrerão de 1º de fevereiro a 18 de abril de 2010 
(172)e a Conferência Nacional ocorrerá de 24 a 28 de maio também de 2010. O Prazo é 
(173)até 5 agosto para formação da Comissão Preparatória, e o 1º prazo de convocação 
(174)de conferência é até 20 agosto e serve somente para o executivo estadual. Haverá 
(175)ainda o prazo para convocação de conferência de 21 de agosto até 15 de setembro, 
(176)só que o executivo estadual concorrerá com a sociedade civil e neste caso valerá a 
(177)1ª convocação. Reclamações quanto a verbas, Ministro fará os demais Seminários 
(178)sobre conflitos urbanos com remanejamento de verbas. Conclusões plenárias: 
(179)criação de Grupo de Regularização Fundiária da Amazônia Legal com dois 
(180)conselheiros do ConCidades. Quanto a proposta de modificação no Projeto Lei 3057 
(181)foi abortada porque não atende a inclusão social. Adequação de acessibilidade até 
(182)2010 do transporte público, por resolução para cumprimento do decreto 5296/2004, 
(183)as empresas que não cumprirem incorrerão em multa. O IBGE reviu o déficit 
(184)habitacional em 6,4 milhões e a quantidade de imóveis vagos é de 7 milhões. 
(185)Quanto ao arredondamento dos percentuais empregados nas conferências e 
(186)conselhos, foi discutido e não votado, Carmen solicita que o Concidades PR o faça 
(187)como exemplo. Haverão oficinas para os conselheiros para discussão da Política de 
(188)Habitação de Interesse Social. Joel pergunta se consta a formação da Comissão 
(189)Organizadora na pauta, Antonio informa que entrará na sugestão de inclusão na 
(190)pauta. 2. Aprovação pauta  – Fanini comenta sobre inclusão deste item na pauta, 
(191)com leitura de sugestões, que são a: comissão organizadora, indicação de 5 
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(192)representantes para participação na 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, 
(193)sobre proposição de que as reuniões do CONCIDADES PARANÁ sejam em 2 dias, 
(194)normatização das intervenções de pedágio nas cidades do Paraná, normatização de 
(195)Planos Diretores das cidades paranaenses, quanto a construção de aterros 
(196)sanitários. Joel sugeriu convite ao Vice Governador para apresentação de Curitiba 
(197)sediar Copa do Mundo, assunto ficou na Câmara Técnica de Habitação. Antonio 
(198)pede para aprovação da pauta. Drabik comenta sobre reunião da Unversidade com 
(199)grupo de estudos sobre os Planos Diretores Participativos, Carmen informa que Prof. 
(200)Gislene agendou reunião no dia 17 de julho, para apresentação da análise feita nos 
(201)33 planos do Paraná e sobre oficinas para capacitação para implementação de 
(202)Planos Diretores. Sergio Ahrens sugere formação da comissão organizadora da 1ª 
(203)Conferência Estadual de Saúde Ambiental. Fanini sugere discussão do caderno do 
(204)PDI, para ver encaminhamento da discussão do PDI. Denílson solicita que a ata seja 
(205)encaminhada aos conselheiros com mais antecedência, após a realização das 
(206)reuniões, pois os assuntos estão mais frescos na memória. Antonio informa que 
(207)estão sendo seguidos os prazos do regimento Interno. Joel cita que tema estava na 
(208)Câmara Técnica de Habitação, José Leite sugere que inclua na Câmara Técnica de 
(209)Transporte. Ana Carmen informa que foi incluído na discussão da Câmara Técnica 
(210)de Planejamento. Antonio sugere que este assunto esteja em todas as Câmaras 
(211)Técnicas. Fanini sugere ficar na pauta para encaminhamento da discussão do PDI. 
(212)Carmen leu art. 19 no seu parágrafo terceiro, do Regimento Interno sobre propostas 
(213)em meio digital, e não sendo discutida nas Câmaras Técnicas deverá ser subscrita 
(214)por 3 segmentos até 5 dias antes úteis da Reunião Ordinária, em meio digital e 
(215)escrito. Assuntos da pauta para aprovação: todas as inclusões foram aprovadas. 3. 
(216)Aprovação da ata anterior.  Antonio pergunta se existe alguma questão. Carolina 
(217)informa erro na ata, sendo que o Conselheiro Vinicius não participa mais e ela o 
(218)substitui. Sem mais observações a ata da 5ª reunião ordinária foi aprovada. 4. 
(219)Assuntos de pauta e inclusões  – 1. Solicitação da secretaria executiva para 
(220)adequar o calendário 2009 , devido ao problema de licitação, Antonio propõe que a 
(221)Secretaria Executiva tenha mais flexibilidade na condução da convocação das 
(222)reuniões e que estas sejam realizadas uma semana após a reunião do Conselho 
(223)Nacional, pois sempre haverá informações que possam interessar ao conselho 
(224)estadual. Antonio cita se existe objeção, não havendo. Sugere então agenda de 
(225)referência para os dias 24 e 25 de setembro e a ultima reunião do ano nos dias 10 e 
(226)11 de dezembro. Luiz Herlain recomenda cuidado com as datas das Conferências 
(227)Municipais. Carolina sugere usar este modelo de 3 períodos para as próximas 
(228)reuniões. Antonio cita sobre a Comissão organizadora, que deveria se reunir antes, 
(229)mas não esta acontecendo. José Leite sugere que se a pauta for enxuta, pode-se 
(230)chamar um palestrante sobre assunto de interesse. 2. Relato da secretaria 
(231)executiva sobre os ofícios encaminhados na 5ª R.O. : Informado que as respostas 
(232)encaminhadas pelo plenário oriundas de Câmaras Técnicas quando as solicitações 
(233)retornam são encaminhadas as Câmaras Técnicas e serão apresentadas no Relato 
(234)das Câmaras conforme item 8. 3 e 4 Diagnóstico da política habitacional do 
(235)Paraná – COHAPAR; Fundo Estadual de Habitação , estes pediram para fazer 
(236)apresentação no dia 10, conforme solicitação da Câmara Técnica de Habitação, que 
(237)foi entregue ao Joel. 5. Apresentação Processo de grilagem de Terra – CMP  pelo 
(238)conselheiro Luiz Carlos da Silva  Herlain sobre encaminhamentos para reintegração 
(239)de posse, para dar subsídios ao Grupo de Conflitos Urbanos, bastante atual e está 
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(240)acontecendo, para questão de reintegração de posse. Estamos vivendo após a 
(241)Constituição Brasileira, muitos participaram do processo constituinte, quem construiu 
(242)os art, 182 e 183 foram os excluídos, apoiados por intelectuais que entenderam o 
(243)processo. Este processo tem mais de 1000 folhas, em nenhum momento foram 
(244)observados os art. 182 e 183, pois o art 5, diz que a propriedade é, mas outro artigo 
(245)tem a função social da propriedade. É sobre o terreno da conectora V, de frente para 
(246)o Parque Barigui, houve intervenção para abertura desta conectora. A 
(247)concessionária da Chevrolet, muitas mansões e cerca de trinta famílias pobres que 
(248)moram há mais de 20 anos. O usucapião está sendo pedido por empresa que loca 
(249)terreno para colocar outdoors. No processo da Fazendinha, podia apresentar a 
(250)carteira de conselheiro da Cidade, para o oficial de justiça, para o Secretário de 
(251)Segurança do Paraná. Sugere proposta de resolução: que sirva para o comitê de 
(252)Conflitos Fundiários, para abrir espaço nos órgãos de Curitiba, em processos usados 
(253)como apropriação indébita. Sugere aprofundamento jurídico, visita e levantamento 
(254)no local, tem duas empresas neste local, requisitar ao IPPUC, inteiro teor de 
(255)implantação da conectora V, que teve um investimento enorme, áreas como esta 
(256)que está sendo grilada. Esta resolução visa demonstrar uma situação real que 
(257)poderá despejar muitas pessoas na região. Informa que fez encaminhamentos para 
(258)o Ministério Público e outros órgãos. Maria da Graça informa que assim como existe 
(259)pedido de usucapião pelos ricos, existe também o pedido de reintegração de posse 
(260)pelos atuais moradores. Antonio sugere encaminhar para GT de Conflitos Urbanos. 
(261)Luiz Herlain concorda com o encaminhamento, mas colocou na pauta da reunião 
(262)ordinária por ser caso de segurança. Denílson se considera solidário, mas não tem 
(263)condição de aprovar neste momento. Silvio concorda com o encaminhamento para o 
(264)GT de Conflitos Urbanos. 6. Posição do conselho sobre PAC - Minha Casa Minha  
(265)Vida  – Silvio propõe que se discuta, qual a posição do Conselho, quantas unidades 
(266)no PR, quantas cidades serão contempladas. Joel sugere que este item seja 
(267)discutido depois dos relatos das Câmaras Técnicas. Houve sugestão de inversão de 
(268)pauta, passando para os relatos das Câmaras. 8 - Relatos das Câmaras Técnicas: 
(269)Inicia com o relato da CT de Habitação que discutiram sobre os encaminhamentos e 
(270)acompanhamentos dos Programas habitacionais, inclusive de Interesse Social, 
(271)tiraram vários encaminhamentos para pedidos de ofícios para COHAPAR, COHABs 
(272)e SEDU sobre recursos do PAC no Paraná para Habitação de Interesse Social, qual 
(273)acompanhamento vem sendo feito, ofício para a Caixa sobre quais projetos foram 
(274)aprovados e que encaminhem detalhes sobre andamento destes projetos, para 
(275)acompanhamento desta Câmara Técnica. Tirar os nomes do grupo de trabalho, para 
(276)acompanhamento e elaboração de relatório. Acompanhamento do Conselho gestor 
(277)do FEHIS, prejudicado pois COHAPAR não fez a apresentação antes desta 
(278)discussão. Pauta e ata com encaminhamento prévio, ou junto com convocatória ou 
(279)com antecedência de 15 dias, sobre o CONCIDADES PARANÁ ser deliberativo. 
(280)Considerar períodos de 60 dias para reuniões. Sobre encaminhamento dos trabalhos 
(281)com mais agilidade. COHAPAR sempre deveria estar presente. Conselheiros do 
(282)interior que as diárias sejam estendidas. A COHAB Curitiba já tem a forma de 
(283)escolha das pessoas que serão atendidas, atendimento de famílias e não de 
(284)solteiros e que morem em Curitiba há mais de 5 anos. No Estado a COHAPAR 
(285)deverá apresentar forma de seleção das pessoas, critérios para inclusão as listas. 
(286)Solicitação aos movimentos sobre demandas. Oficina com entidades e órgãos que 
(287)possam esclarecer sobre o programa Minha Casa Minha Vida, com composição de 
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(288)comissão organizadora. Curitiba na Copa do Mundo, com inúmeras perguntas, quais 
(289)serão os impactos na região metropolitana e para o Estado. Joel cita que são vários 
(290)encaminhamentos importantes e que outros conselheiros participaram da discussão, 
(291)podendo se manifestar. Silvio questiona os encaminhamentos, a Secretaria 
(292)Executiva é que tinha que ter encaminhado e trazer alguém para apresentar e 
(293)esclarecer. Antonio cita que o coordenador junto com a Secretaria Executiva é que 
(294)devem encaminhar. Denílson diz que fizeram um diagnostico quanto a participação 
(295)dos conselheiros, está havendo um esvaziamento nas reuniões, não compareceram 
(296)nenhum dos representantes do Governo do Estado, faltam documentos, sendo a 
(297)posição dele mais política do que técnica. Joel informa que houve interlocução até 
(298)para chamar Rafael Greca e Orlando Pessuti, mas que existem problemas de tempo. 
(299)Carmen sugere que entre em contato com equipe de pesquisadores do Ipardes, eles 
(300)tem dados. Cesar informa que as informações sejam trazidas no plenário. Carmen 
(301)sugere que uma comissão verifique junto ao Ipardes. Felomena sugere que seja 
(302)verificado junto ao PARANACIDADE os dados de déficit habitacional informados nos 
(303)Planos Diretores. Maria das Graças diz que este assunto surgiu pela discussão de 
(304)como saber como está o déficit habitacional quanto ao Programa Minha Casa Minha 
(305)Vida, PAC. Em Matinhos o prefeito diz que apenas 400 famílias, mas a Ação Social 
(306)informa que são mais de 1.000 famílias. Agostinho diz que representante da Caixa 
(307)estava aqui na reunião e informam que esteve na reunião da Câmara Técnica. 
(308)Felomena cita que o representante da COHAPAR não volta mais pois houve enorme 
(309)discussão com o conselheiro Carlos Lima. Antonio informa que tem sido enviado os 
(310)ofícios, mas que falta resposta e atendimento pelos órgãos do governo. Alcidino 
(311)sugere que CONCIDADES PR solicite apoio aos parlamentares. Maria das Graças, 
(312)sugere que se crie um grupo para se reunir junto com os técnicos da COHAPAR e 
(313)da CEF. Silvio quer que os órgãos apresentem os relatórios. Leite questão de 
(314)ordem, nós aprovamos as propostas da CTH, mas sem discussão item a item. Fanini 
(315)diz que se o Estado não atende os pedidos do Conselho, temos que encontrar 
(316)outros caminhos, como pautar o assunto no jornal. Se nosso trabalho como 
(317)conselheiros não são ouvidos, temos que encontrar outros caminhos. Ana Claudia 
(318)representa a Procuradoria Geral do Estado e sugere que uma estratégia eficaz é 
(319)chamar técnicos com condições de responder, informando para que são as 
(320)informações. Carolina leu a seguir os itens propostos pelo grupo: a. solicitar relatório 
(321)para COHAPAR e COHABs sobre os programas habitacionais que desenvolvem e 
(322)posterior apresentação em plenária. b. solicitar à SEDU sobre recursos PAC, MCMV, 
(323)FNHIS, Ipardes e outros; c. solicitar a Caixa quais projetos já foram aprovados com 
(324)recursos federais, MCMV; Ari da Secretaria de Planejamento do Paraná, pedido de 
(325)informações deve ser especifico, déficit por município, quantos estão na fila. Alcidino 
(326)fez proposta de se dirigir á presidência da Assembléia Legislativa e Câmara de 
(327)Vereadores, pois é função deles de fiscalizar o executivo. Maria da Graça insiste que 
(328)controle social não se faz num dia, tem que haver pessoas para buscar informações. 
(329)Carolina sugere que se aprove estes pontos e que os encaminhamentos sejam feitos 
(330)pelos membros da Câmara Técnica. Clarice do Ministério Público sugere que um 
(331)técnico da COHAPAR, CEF, IPARDES, estejam presentes em todas as reuniões e 
(332)propõe envio de ofício dirigido ao governador com relato das dificuldades. Terezinha 
(333)diz que estão voltando na discussão e sugere que seja formado um grupo com Maria 
(334)da Graça, Luiz Herlain, Carolina para que elaborem os ofícios bem específicos. José 
(335)Leite diz que quando solicitado por oficio, já indicar o nome da pessoa para 
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(336)apresentação. Antonio informa que foi solicitado ao presidente da COHAPAR o pedido 
(337)para apresentação amanhã, que acha que não virá; Carolina sugere pautar os 
(338)pontos discutidos pela Câmara Técnica; item b aprovado; item c aprovado; item d 
(339)aprovado, sendo que deverá ser indicados os nomes, pelo menos um de cada 
(340)segmento; item e sobre portal de transparência do FNHIS será após apresentação 
(341)da COHAPAR; item f. presença de representante da COHAPAR e da SEDU nas 
(343)reuniões da CT, José Leite pede se existe representante destes órgãos e é 
(344)informado que sim, então solicitar substituição dos representante; item g. diárias dos 
(345)conselheiros, para 2 dias devido a distância que alguns se deslocam tem de ser um 
(346)dia antes; item h pedir a Caixa quais municípios estão contempladas no MCMV; item 
(347)i  pedir aos municípios cadastrados critérios para inscrição, foi aprovado; item j pedir 
(348)a todos os municípios, qual déficit de moradias, se existe órgão habitacional, foi 
(349)aprovado; item k solicitar aos movimentos sociais, que demanda eles tem 
(350)conhecimento, foi aprovado; item l para oficina na plenária sobre MCMV com varias 
(351)entidades e órgãos públicos, composição de comissão a indicar, foi aprovado; 
(352)Denílson informa que foi aprovado ontem a noite a Lei que regulamenta este 
(353)assunto, definidos os critérios, idéia fazer oficina enxuta, apresentar as regras, muito 
(354)pouca gente está habilitada para discutir este assunto. Borges cita que participou de 
(355)reuniões com a Caixa e que os gerentes falam outra coisa, sugere que os prefeitos 
(356)também participem, pois não tem conhecimento suficiente. Item 10. Curitiba na 
(357)Copa, quais impactos e benefícios. Carmen concorda com Borges, pois no 
(358)ConCidades Nacional também se falou sobre os ruídos  que estão acontecendo. 
(359)José Leite pede quantos membros deve ter o grupo. Alcidino informa que estão 
(360)participando COMEC e IPPUC, não se tem resposta a todas as perguntas, inclusive 
(361)com o Gabinete interministerial não existe fechado quanto aos valores. Carolina 
(362)pede indicação dos membros dos GT MCMV e oficina, ficando para a manhã 
(363)seguinte. É colocado sobre a necessidade de fazer o texto da carta ao governador 
(364)que deverá ser aprovado em plenário ficam encarregadas da realização a Clarice 
(365)MP e Carolina da Terra de Direitos. José Leite informa que banheiro está alagado e 
(366)não é adaptado. Às 17:16 horas foi dado como concluída a 1ª parte da reunião 
(367)ordinária que será retomada amanhã dia 10 de julho a partir das 9:00 horas. Dia 10 
(368)de julho de 2009 no mesmo local, Hotel Elo INN, sala Iguaçu, às 9:20 horas após 
(369)verificação de quorum foi dado reinício à 6ª reunião ordinária do Conselho Estadual 
(370)das Cidades com a composição do grupo de trabalho para análise e controle do 
(371)andamento dos programas Habitacional, sendo um representante de cada 
(372)segmento: Maria da Graça Silva de Souza – Movimentos Sociais e populares; 
(373)Denílson Pestana – Trabalhadores; Ronald Drabik – Empresários; Carolina Alves – 
(374)ONGs; Representante da Cohapar – Poder Publico estadual; Agostinho Celso Aguiar 
(375) – Profissionais, Academias e Conselhos. Definição dos representantes para a 
(376)Comissão de organização seminário: Carmen Menna – Poder Público; Hilma Santos, 
(377)Maria da Graça – movimentos sociais e populares e Carolina Alves – ONGs. Após 
(378)as indicações foi informado que a COHAPAR que deveria fazer apresentação do 
(379)item  3- Diagnóstico da política habitacional do Paraná e item 4 - Fundo estadual de 
(380)habitação da pauta não compareceu e não justificou ausência. Foi retomada 
(381)continuação dos relatos das Câmaras Técnicas com a apresentação da Câmara 
(382)Técnica de Planejamento e Gestão, pela coordenadora Ana Carmen que apresenta 
(383)duas metas para serem cumpridas entre o período das reuniões ordinárias, ficando 
(384)como responsáveis Ana Carmen Oliveira e Carmen Menna Barreto Gomes, com 
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(385)previsão de 2 a 3 reuniões para discussão do tema e apresentação de relato na 
(386)próxima reunião, sendo que será solicitado à Secretaria de Planejamento que 
(387)disponibilize exemplares do Plano de Desenvolvimento do Estado – PDE para os 
(388)conselheiros da Câmara, Ari Talamine Junior da SEPL se prontifica a verificar como 
(389)estão sendo implementados e repassará as informações aos membros da Câmara 
(390)Técnica. Neste grupo também será verificado quanto ao Plano de Desenvolvimento 
(391)Integrado da Região Metropolitana de Curitiba – PDI e quanto ao Conselho do 
(392)Litoral. A segunda meta será o acompanhamento dos Planos Diretores e será 
(393)solicitado ao PARANACIDADE o relatório dos planos em andamento e aprovados 
(394)nas Câmaras de Vereadores. Também o CREA-PR possui um grupo de trabalho 
(395)sobre Planos Diretores e poderá ser feita parceria para acompanhamento e 
(396)fiscalização de planos, com sugestão de se fazer 2 ou 3 reuniões com os 
(397)componentes do grupo para discussão e apresentação de relatório na próxima 
(398)reunião. Ana Carmen solicita se algum componente do grupo quer se manifestar, 
(399)Carmen Menna cita que foi solicitado colocar no site as informações sobre os planos 
(400)diretores, da mesma forma como existe um formulário produzido pelo Ministério das 
(401)Cidades. Ana Carmen cita que foi aprovado como recomendação para que seja 
(402)solicitado aos municípios que disponibilizem na rede de internet as informações 
(403)relativas aos Planos Diretores, da composição dos Conselhos. Wilson esteve 
(404)presente na reunião ontem e achou interessante a idéia. Carlos Lima cita que a idéia 
(405)é também disponibilizar a política estadual pertinente aos projetos de 
(406)desenvolvimento urbano, disponibilizar base de dados como outras informações, 
(407)para que toda população possa ter acesso. Alcidino complementa sobre o Fórum 
(408)das regiões metropolitanas, que se reuniu mês passado em Belo Horizonte e 
(409)resultou no Estatuto das Metrópoles, podendo convidar o autor do projeto de lei       
(410) Valter Feldman, assim como o relator Dep. Federal Olvidio da Costa do RJ. Carlos 
(411)Lima coloca sobre um seminário em torno de 10 horas fora da reunião ordinária, com 
(412)as grandes intervenções que temos sofrido, principalmente na região metropolitana 
(413)que são os pedágios e a questão dos resíduos sólidos (lixões). Ana Carmen 
(414)discorda pois não foi definido seminário e será definido o andamento das metas. 
(415)Carlos Lima diz que foi aprovado e tem que passar pelo plenário. Ana Carmen cita 
(416)que estes foram os encaminhamentos da Câmara Técnica de Planejamento. Antonio 
(417)solicita que a Câmara Técnica de Saneamento se apresente. Informam que não está 
(418)presente. Antonio chama então a Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e 
(419)Mobilidade Urbana, sendo os encaminhamentos apresentados pelo Secretário da 
(420)CT, Luiz Herlain que iniciou a leitura: Fomentar participação das Associações de 
(421)Municípios, dos conselheiros para repassar os conhecimentos produzidos nos fóruns 
(422)de acessibilidade, a ser realizado em agosto, que poderá ser gravado e 
(423)disponibilizado aos interessados, as associações de municípios, aos profissionais 
(424)dos municípios. Encaminhar ao MEC, proposta de inclusão do tema nas áreas de 
(425)arquitetura e engenharia formação continuidade no tema de acessibilidade; reenvio 
(426)de ofícios e cobrança de respostas para melhor contribuição de ambas as partes, 
(427)Wilson esteve na Câmara Técnica e informou sobre reunião com os coordenadores. 
(428)O próximo tema solicitar informações aos órgãos responsáveis pela implementação 
(429)dos programas do PAC, em relação aos programas habitacionais, quanto às 
(430)questões viárias e urbanísticas de acessibilidade, para as pessoas com deficiências. 
(431)Borges pergunta o que é acessibilidade econômica. Luiz Herlain responde que está 
(432)no Programa Minha Casa Minha Vida para que as acessibilidades cheguem também 
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(433)para a população de baixa renda. Hilma pergunta quanto à questão arquitetônica, 
(434)como vai chegar e de que forma. Terezinha coloca que nas questões arquitetônicas, 
(435)não entra a questão de gênero, racial e cultural. Quanto à largura das portas serem 
(436)todas com 80cm, citando o exemplo de portas de banheiro com 60cm, bem como a 
(437)lavanderia conjugada com a cozinha, não só para a parcela que deve ser atendida. 
(438)Luiz Herlain comenta que foram pontos colocados no grupo para discussão. Silvio 
(439)fala do acesso ao financiamento, que isto é corte por questão salarial, não por cor, 
(440)como por exemplo, o índio, negro, não concorda em deixar cota para negros, cota 
(441)para índios. José Leite que foi discutido pelo grupo e Luiz Herlain que várias 
(442)bandeiras foram discutidas. Cobranças aos órgãos públicos, às Companhias 
(443)Habitacionais, quanto à observância das leis constitucionais, do estatuto da Cidade, 
(444)Planos Diretores e planos setoriais. Encaminhar ofício ao Ministro Paulo Bernardo, 
(445)sobre estudos de impacto de vizinhança, quanto às propostas do IPPUC para o 
(446)sistema multimodal. José Leite solicita que o DETRAN apresente na Câmara 
(447)Técnica de Mobilidade quanto às questões de mobilidade, acessibilidade etc. Borges 
(448)coloca que o termo correto é pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Drabik 
(449)informa sobre reuniões quanto ao transporte coletivo urbano que poderá ser 
(450)regularizado por lei federal, programa Minha Casa Minha Vida, tem que sair a 
(451)percentagem para atendimento da legislação, só depois é que vão saber, não basta 
(452)citar as leis e artigos. No meu município não sabemos quem vai para cada casa, 
(453)cadastro da caixa deverá indicar as necessidades especiais. Antonio solicita que se 
(454)limitem as inscrições. José Leite informa que a partir de 2010 não sairá mais 
(455)nenhum ônibus sem atender a legislação e estarem adaptados, passiveis de 
(456)punição. Quanto ao assunto de moradias que todas as portas sejam de 80cm, as leis 
(457)que regulamentam isso são o Decreto 5296, a convenção da ONU sobre pessoas 
(458)com deficiências e mobilidade reduzida, de 2006 e ratificada em 2007. Carlos Lima 
(459)temos dificuldade de entender e que podemos receber pessoas com deficiência, 
(460)parentes, amigos, idosos, atendendo algumas especificidades comentadas pelo 
(461)José Leite e Terezinha e todo empreendimento publico deve prever estes aspectos. 
(462)Drabik informa que quem vai aprovar é a Caixa e que coloca o custo, que se façam 
(463)casas maiores e adaptadas. José Leite informa que desde a 1ª Conferencia, 
(464)encaminham para quem faz o projeto e que a Caixa paga se tiver o projeto 
(465)adaptado, que gera um custo de 1%, enquanto que adaptação posterior fica mais 
(466)caro. Drabik esclarece que a Caixa analisa os projetos e aprova. José Leite 
(467)concorda. Antonio solicita que seja encerrada a discussão e feita a apresentação da 
(468)Câmara Técnica de Saneamento. Felomena que representa a ONG Adema e 
(469)informa que foi eleita Coordenadora e como Secretario Emerson Alex Luchinski, 
(470)informa que foi a primeira reunião e que após apresentação, aceita sugestões, pois a 
(471) Câmara de Saneamento Ambiental realizou a primeira reunião e a pauta está em 
(472)aberto. Foi aprovado a solicitação de uma apresentação pela Sanepar de relatório 
(473)dos programas, recursos e programas de obras, e que entreguem a apresentação 
(474)para o CONCIDADES PARANÁ. Cita a diferença entre saneamento básico que 
(475)envolve água e esgoto e o saneamento ambiental que envolve resíduos sólidos e as 
(476)questões ambientais, comentando que não terão como analisar se vier um 
(477)calhamaço de papel e pergunta o que as outras Câmaras Técnicas estão 
(478)encaminhando. José Leite sugere que solicite a alguém da empresa para vir 
(479)apresentar o relatório. Felomena cita que vão solicitar um relatório. Antonio pergunta 
(480)se não tinha uma pessoa da Sanepar. Felomena cita que sim. Drabik sugere que o 
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(481)assunto seja especifico, pedir relatório dos programas é muito amplo. Antonio sugere 
(482)que os componentes da Câmara vejam e encaminhem. Luiz Herlain quer saber qual a 
(483)política que a Sanepar adota. José Leite tudo isto gera planos permanentes e 
(484)programas em execução e ou a executar. Simone informa que existem diversos 
(489)programas que são executados por vários órgãos no estado, com a Secretaria de 
(490)Recursos Hídricos, que trabalha com as bacias hidrográficas, existem planos de 
(491)resíduos sólidos, existem os lixões sem controle, existem aterros sanitários que estão 
(492)regulamentados. Sobre recursos de água e esgoto é com a Sanepar, resíduo sólidos é 
(493)com a Suderhsa e gestão integrada e os demais assuntos estão na Secretaria de 
(494)Planejamento. Vocês precisam focar para que as secretarias venham apresentar. 
(495)Felomena esclarece que vão iniciar com a Sanepar, quanto às questões de água e 
(496)esgoto. Fanini sugere que o assunto seja do geral para o especifico, quais são as 
(497)políticas do estado, que podem ter vários programas, vários projetos. Precisamos 
(498)entender o todo. Se o estado opera uma política de saneamento ambiental, cada um 
(499)tem uma política própria. Carlos Lima não podemos ignorar que existem outras 
(500)empresas particulares que operam no saneamento e trazê-las também. Carlos 
(501)comentou ainda que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, não está aprovado. 
(502)Lembrou aos componentes da Câmara Técnica de Saneamento, que os governos 
(503)estaduais separam, mas falta a normatização nacional, pois deparamos com uma 
(504)realidade nacional inexistente. Devemos  cobrar esta política nacional. Saber das 
(505)competências municipais, estaduais e federais. Ubiraitá Dresch com relação a 
(506)Sanepar coloca a questão de que o esgoto está sendo jogado na rede de águas 
(507)pluviais, principalmente em Curitiba. Felomena cita que em Umuarama existe este 
(508)mesmo problema, a Sanepar exige que nos projetos seja indicado que o esgoto seja 
(509)lançado nas redes de águas pluviais, os resíduos perigosos de comercio e serviços, 
(510)não são industriais que tem regulamentação própria, como dos postos de 
(511)combustíveis e que vão para fundos de vale. Umuarama é terreno arenoso e percola 
(512)imediatamente. Ubiraitá coloca que pagamos, é coletado e vai para as redes de águas 
(513)pluviais. Agostinho cita que a Estação de Tratamento de Esgoto do Boqueirão não tem 
(514)mais capacidade de tratamento, fizeram desvio direto para a rede de águas pluviais, 
(515)quando projetamos temos que seguir as normas, na realidade o que acontece é 
(516)diferente. Felomena cita que este é um ponto sugerido para discussão na próxima 
(517)reunião. José Leite sugere solicitar ao coordenador técnico nacional para saber o que 
(518)eles estão discutindo, o que pode nortear dentro do Estado e auxiliar no plano de ação 
(519)de vocês. Simone coloca que as ligações clandestinas de esgoto nas galerias pluviais 
(520)e vice versa, aumenta o volume, chamar a competência dos municípios de 
(521)fiscalização, apenas 40% estão corretas, no litoral foi feita operação integrada, chamar 
(522)as competências de cada um. Poderá verificar quem pode apresentar as políticas de 
(523)Estado de Saneamento, tem municípios que tem própria e tem empresas contratadas, 
(524)sugere verificar quanto aos Planos Diretores. Felomena informa que realizou o Projeto 
(525)Olho d’Água e que realizou o mapeamento em Umuarama, das nascentes e que 
(526)percorreu 27Km de riachos, citando que encontrou  apenas 2 residências com 
(527)ligações incorretas e que esta vistoria tem que ser em parceria com SANEPAR. 
(528)Clarice como sugestão de agilizar solicitar ao governo federal quanto ao programa de 
(529)Saneamento, acessar site do Ministério das Cidades tem um link só sobre a política de 
(530)saneamento, com as legislações, sobre o PAC que teve um ano de discussão sobre 
(531)saneamento, para a comissão ganhar tempo, ir só no residual, tem muita informação. 
(532)Terezinha sugere aos municípios e Estado, lei que cobre quando não ligado 
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(533)corretamente, pois tem 2 situações existentes: 1- limpeza de fossa, 2- feita a ligação e 
(534)estava na rede incorreta, pois não foi feito pelo proprietário. Ela diz ainda que onde 
(535)mora hoje também está ligado incorretamente, e como está feita a fiscalização, não 
(536)existe multa. Felomena informa que tem lei municipal. Silvio solicita que não fiquemos 
(537)com casos dos seus municípios, indica que o governo deve ter estrutura para realizar 
(538)todas as pesquisas para funcionamento das Câmaras Técnicas. Ana Carmen cita que 
(539)está participando das Câmaras Técnicas no CONCITIBA e que é necessária à 
(600)participação dos conselheiros, pondera que não é possível repassar tudo para a 
(601)Secretaria Executiva. Silvio diz que não é o Antonio, mas que o governo tem que 
(602)fornecer estrutura para viabilizar. Carlos Lima coloca a participação dos conselheiros 
(603)nas Câmaras Técnicas, para que haja condições de realização e funcionamento das 
(604)Câmaras Técnicas, não é possível um conselheiro participar de 3 câmaras técnicas, 
(605)se tiverem interesse de participar de varias Câmaras Técnicas não será possível 
(606)continuar, este assunto para definição no pleno. Antonio relata que ontem houve 
(607)problemas na instalação das Câmaras Técnicas, existem conselheiros que optaram 
(608)por mais de uma, que tem 16 membros, pois temos 62 componentes. Carlos Lima 
(609)recompor até o final do dia a composição das Câmaras Técnicas, definindo suas 
(610)prioridades. Antonio cita que foi solicitado aos conselheiros para definirem em qual 
(611)Câmara Técnica iriam participar, quem não respondeu foi indicado. Felomena cita que 
(612)houve processo no inicio e foi comunicado e composta pela Secretaria Executiva, 
(613)devido a não manifestação dos conselheiros. Cabe aos segmentos definirem. Da 
(614)composição da Câmara Técnica no Regimento Interno, cita no máximo 16 membros e 
(615)respeitada a proporcionalidade. Joel cita que o suplente não veio, assim como tivemos 
(616)ontem, sugere que sejam feitas duas pela manhã e duas na tarde. Clarice lembra que 
(617)é possível que as entidades participem das Câmaras Técnicas, podendo participar 
(618)outros representantes como convidados. Todos os conselheiros devem participar de 
(619)pelo menos uma Câmara Técnica. Antonio informa que o quorum é dado pelos 
(620)conselheiros. Antonio cita que são dois dias para as reuniões, sendo que nesta 
(621)reunião está com um dia e meio para plenária, que poderá viabilizar mais para a 
(622)frente, quando houver pautas menores, a possibilidade de reuniões das câmaras 
(623)Técnicas de manhã e de tarde, se houver condições de deixar maior flexibilidade para 
(624)a secretaria executiva. Isaias sugere diminuir o quorum para três. Denilson sugere 
(625)tratar no final da reunião, sobre funcionamento, pois a pauta está bastante extensa. 
(626)Antonio solicita para os segmentos definirem seus representantes até o final do dia. 
(627)Foi sugerido relato para o governador, visto que a COHAPAR não compareceu, sendo 
(628)que a Carolina e a Clarice apresentarão no inicio da tarde. Passamos para o item 7- 
(629)Conselhos  Regionais, Antonio informa que não houve andamento do grupo de 
(630)trabalho, mas não houve comparecimento dos componentes da comissão, apenas 
(631)Ana Carmen e Carlos Lima, havendo uma troca de informações, como serão as 
(632)demandas dos regionais para o estadual ou do estadual para o regional, sugere que a 
(633)discussão seja feita nas conferencias municipais e regionais. Agostinho pede 
(634)esclarecimentos sobre o item 14 que precisa detalhar melhor. Denílson está 
(635)preparando moção de repudio, e informa que esteve um representante da COHAPAR 
(636)- Julio Cesar e que foi embora. Antonio informa que ele não veio para fazer  
(637)apresentação e passaremos para a escolha dos representantes do item 9. Comissão 
(638)organizadora da Conferência Estadual de Saúde Ambie ntal, Antonio informa que 
(639)no início era para o conselho apresentar dois representantes para participar da 
(640)comissão organizadora da 1ª CNSA. Foi repassado e-mail a todos os conselheiros, 
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(641)titulares, suplentes e observadores e se apresentaram quatro representantes. Destes 
(642)quatro dois abrirão mão de sua indicação. Agora estão solicitando 05 (cinco) 
(643)representantes do conselho. Antonio sugere que os outros dois que tinham interesse 
(644)sejam considerados e desta maneira faltaria a indicação de mais um representante 
(645)para tirar nesta reunião, foi aceita a proposta. Simone cita que varias entidades estão 
(646)participando, a SEMA está e sugere que os demais segmentos se apresentem. Carlos 
(647)Lima e o Oilson pelos movimentos populares, Sergio Ahrens representa o federal, 
(648)Valdir representa os trabalhadores. José Leite não tem tempo para participar, 
(649)indicando a Felomena, perguntar a ela. Antonio pergunta como está funcionando. 
(650)Sergio Arhens informa que não trouxe material, que a próxima reunião será em 
(651)agosto, estão prevendo reuniões regionais, não mais municipais. Joel informa que é 
(652)conselheiro da saúde e que cada secretaria vai bancar um representante, como o 
(653)Valdir que já participa, esta será a primeira conferência e é importantíssima, e que 
(654)precisa verificar quanto ao custeio desses representantes, o assunto está aqui porque 
(655)não houve resposta das demais secretarias. A Felomena comparece e aceita a 
(656)indicação, fechando os 05 (cinco) nomes indicados pelo conselho para a comissão 
(657)organizadora da 1ª CNSA Antonio solicita que verifiquemos quanto a rediscussão da 
(658)pauta, citando os itens comissão organizadora da quarta conferencia das Cidades, 
(659)sobre pedágios nas cidades do Paraná, normatização dos Planos Diretores quanto a 
(660)aterros sanitários, discussão sobre análise do Plano de Desenvolvimento Integrado – 
(661)PDI. Luiz Herlain pede para encaminhamento, cita que os três últimos itens devem ser 
(662)encaminhados para as Câmaras Técnicas, pois tem assuntos mais importantes. 
(663)Carlos Lima coloca que a questão de ter 2 lixões na Fazenda Rio Grande e a questão 
(664)do pedágio antes de Mandirituba, que são questão de territorialidade, pede que o 
(665)assunto passe para as Câmaras Técnicas de Planejamento, Mobilidade e 
(666)Saneamento. Normatização dos Planos Diretores nos municípios, quanto ao 
(667)gerenciamento de Resíduos sólidos. Quanto ao pedágio qual a diferença de quem 
(668)mora antes e depois do pedágio, no mesmo município. Ubiraitá Dresch sugere que se 
(669)discuta o item 10. Antonio sugere encaminhamento dos itens 11, 12 e 13. Carlos Lima 
(670)sugere que o assunto vá para as três Câmaras Técnicas. Antonio coloca questão de 
(671)ordem, antes de entrar em outro item sobre a 4ª Conferência das Cidades se será feita 
(672)parada para almoço ou continuação e ficou a opção de almoço e volta prevista para 
(673)13:30hs Luiz Herlain considera importante que os conselheiros discutam com cuidado 
(674)e quem vai comandar o processo das conferências serão os componentes do 
(675)conselho, abrindo para sugestões antes de compor a comissão. Após intervalo para 
(676)almoço e dado o reinicio às 13:50hs, Antonio com discussão do item comissão 
(677)organizadora da quarta conferencia das Cidades  solicita para Carmen ler os itens 
(678) principais, datas previstas e abre-se para discussão. Carolina sugere que alguém 
(679)comente sobre a importância das Conferências Estaduais. Carmen Menna informa 
(680)que a Comissão   Preparatória definirá Regimento Interno e prazos para instalação 
(681)das Conferências Municipais e Regionais, sendo que ficou acordado que não serão 
(682)eleitos conselheiros municipais nas conferências regionais, repetiu as informações das 
(683)datas e prazos, e acrescentou que o Paraná continua com 80 delegados, devendo 
(684)atentar que a composição preparatória deverá ser comunicada ao Ministério das 
(685)Cidades até 05 de agosto, que o executivo deve convocar a conferencia até 20 de 
(686)agosto, se não convocar a sociedade civil tem até 15 de setembro para convocar, 
(687)valendo quem convocar primeiro, com prazo para elaborar o Regimento Interno até 15 
(688)de setembro. Carolina cita que alguém deveria falar sobre a importância das 
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(689)Conferências. Clarice pergunta se têm mais subsídios. Carmen Menna informa que 
(690)definiram o Tema, o lema e que até final do mês serão encaminhados os materiais 
(691)para os Estados. Luiz Herlain informa que a urgência a partir de hoje definir a 
(692)Comissão preparatória, já marcar reunião para definição do Regimento Interno e 
(693)Convocação para as Conferencias Municipais e Regionais. Convidada para compor a 
(694)coordenação, Carmen Menna comenta que participa desde a primeira em 2003, na 
(695)organização e que disponibilizará sua vaga para outros conselheiros poderem 
(696)participar, uma vez que já está envolvida nas atividades como Assessora Técnica do 
(697)referido Conselho. Atendendo solicitação da Conselheira Carolina quanto à elucidação 
(698)da importância do processo das conferências esclarece que, quando foi criado o 
(699)Ministério das Cidades, um dos compromissos era viabilizar a participação social  e 
(700)queos principais instrumentos para a gestão democrática, seriam os Planos Diretores 
(701)e o acompanhamento deles, os Conselhos das Cidades e as Conferências das 
(702)Cidades que garantem a participação da sociedade. Quanto à participação nas 
(703)comissões e coordenação da 4ª Conferência Estadual das Cidades recomenda sobre 
(704)a responsabilidade que os conselheiros devem ter quando indicarem seus nomes uma 
(705)vez que  além de tempo para  participarem de várias reuniões, o trabalho é exaustivo 
(706)pois as conferencias estaduais reuniram duas mil pessoas na 2ª edição e mais de mil 
(707)na 3ª.. Daniele comenta que no final das conferencias se deve prever de 8 horas a 
(708)mais para análises dos processos, dos pedidos, respostas de solicitações, análise de 
(709)documentação, isto para os demais porque o pessoal da SEDU participava todos os 
(710)dias. Carmen cita que foram formadas três comissões internas, uma responsável pela 
(711)mobilização, segunda responsável pela validação que consiste na análise da 
(712)documentação, , se a conferencia foi realizada dentro dos critérios estabelecidos, se 
(713)houve divulgação em tempo hábil para a sociedade participar, (tem recursos??), citou 
(714)a responsabilidade dos trabalhos pois houve até  invalidação da Conferência de 
(715)Curitiba, e por último a comissão de sistematização responsável pela consolidação 
(716)das propostas oriundas das conferencias municipais e regionais,e que resultam nas 
(717)propostas que serão debatidas  na Conferência Estadual.. Explicado ainda que, 
(718)durante a conferencia estadual, são formados grupos que discutirão estas propostas e 
(719)após aprovadas pela plenária serão encaminhadas à Conferência Nacional  Como 
(720)este trabalho se dá de um dia para o outro é necessário que os responsáveis 
(721)trabalhem a noite durante algumas horas após o evento para preparar os documentos 
(722)para o dia seguinte. A partir da 3ª Conferência, a SEDU contratou serviços da 
(723)CELEPAR quando foi criado um programa excelente onde os coordenadores 
(724)municipais preenchem diretamente os resultados das conferências no sistema, além 
(725)dos representantes estaduais que são indicados pelas entidades estaduais 
(726)diretamente. Antes deste sistema chegavam até a coordenação dados escritos até em 
(727)guardanapo José Leite pondera que são as entidades estaduais que trabalham nesta 
(728)temática, desenvolvimento urbano, saneamento. Antonio cita que os conselheiros 
(729)nacionais são delegados natos. José Leite confirma e cita que todas as conferencias 
(730)fazem parte da Conferencia Nacional. Silvio esclarece que os delegados nacionais 
(731)estarão vinculados a uma entidade nacional, cita como exemplo que não é o 
(732)representante do bairro de Cascavel, ele tem que estar vinculado a uma entidade 
(733)estadual ou nacional, mas sim da CONAM. Carmen Menna cita que nosso mandato de 
(734)conselheiros termina na Conferencia Estadual, com a eleição dos conselheiros. 
(735)Mandato termina na posse dos novos conselheiros, independente da indicação de 
(736)delegados. Jose Leite esclarece que os conselheiros serão eleitos na conferencia, 



                                                                                                                      
CONCIDADES PARANÁ 

Conselho Estadual das Cidades 
 

 

 15 

(737)mas que o mandato inicia na posse do conselho. Antonio alerta sobre mandato dos 
(738)conselheiros vai até 2011. Carmen Menna assume seu equívoco e cita que isto está 
(739)acontecendo devido a antecipação das conferencias, pois ano que vem será ano 
(740)eleitoral. Terezinha cita que a eleição será agora, mas a posse será em abril de 2011, 
(741)observando sobre a mudança das datas das conferencias. Luiz Herlain comenta que a 
(742)primeira conferencia foi no final de 2003 e a posse foi em maio de 2004, por causa da 
(743)proporção de 40% do poder publico e 60% da sociedade civil, com discussão na 
(744)advocacia da União, com muitas discussões, este atraso acumulou no segundo  
(745)conselho, com defasagem no terceiro conselho e houve aumento de prazo para 3 
(746)anos, na quarta conferencia serão eleitas as entidades, as que entrarem agora terão 
(747)que cumprir a orientação. Carlos Lima cita que se devem observar os prazos, verificar 
(748) as questões jurídicas, para não inviabilizar as políticas municipais. Carmen Menna 
(749)lendo regimento interno que cita que existem participantes: conselheiros, delegados e 
(750)convidados. José Leite tentará clarear informando que os conselheiros nacionais são 
(751)participantes natos, sendo que os conselheiros estaduais não irão para a Conferencia 
(752)nacional, mas sim participantes da Conferencia Estadual. Carmen Menna cita que são 
(753)quatro entidades para convocar a conferencia estadual. Felomena pergunta como 
(754)ficou a constituição, o percentual de vagas, 60%. Antonio cita que na nacional não 
(755)mexeu e Carmen sugere que não se levante esta polemica neste momento pois será 
(756)apresentada a proposição quando da elaboração do Regimento. Antonio pergunta se 
(757)existe mais algum esclarecimento. Clarice pergunta sobre os prazos para convocação, 
(758)se a comissão organizadora terá caráter deliberativo, ou se haverá outra reunião 
(759)ordinária para aprovação. Antonio informa que isto faz parte do regimento interno que 
(760)virá da nacional. Carmen Menna informa que a Comissão Preparatória apresentará 
(761)numa reunião ordinária ou extraordinária para aprovação do regimento interno. 
(762)Antonio informa que a comissão preparatória definirá seu regimento, baseado na 
(763)nacional e que definirá os prazos, poderá ser mais restrito, sendo que a Comissão 
(764)deve se reunir semanalmente. Luiz Herlain concorda que as percentagens quebradas 
(765)atrapalham, aqui no Paraná foi definido 40 e 60%, utiliza na unidade com números 
(766)inteiros, se consensuado na reunião do Conselho, esta questão ficou para a 
(767)coordenação executiva decidir. Carmen Menna vai ler sobre a Comissão preparatória - 
(768)definir Regimento da Conferencia estadual contendo critérios, participação de 
(769)representantes dos segmentos, para eleição dos delegados estaduais, realização das 
(770)conferencias municipais e regionais, indicação de representantes de entidades 
(771)nacionais e estaduais, item 2 criar um grupo de trabalho de mobilização que criará 
(772)estratégias de sensibilização para a quarta conferencia nacional, definir data, local e 
(773)pauta da conferencia estadual, item 4 validar as conferencias municipais e regionais, 
(774)item 5 sistematização das propostas através de grupo de trabalho. A comissão 
(775)preparatória deverá encaminhar para a comissão executiva nacional até 15 de 
(776)setembro de 2009, deverá contemplar o temário nacional, deverá encaminhar 
(778)relatório final até 10 dias após da realização, o Lema: Cidade para todos Tema: 
(779)avanços, dificuldade e desafios nas políticas de desenvolvimento urbano, com 
(780)quatro grupos de estudos, que deve repetir, já se tem os modelos anteriores, é 
(781)questão de trabalhar. José Leite sugere partir para a composição da comissão. 
(782)Terezinha quer tirar duvida, se o prazo é até 15 de setembro, seria o regimento, 
(783)alertando que a próxima reunião será depois. Carmen informa que nas anteriores 
(784)foi levado ao plenário para aprovação. Luiz Herlain comenta que os conselheiros 
(785)escolhem membros da comissão preparatória, sendo representação direta deste 



                                                                                                                      
CONCIDADES PARANÁ 

Conselho Estadual das Cidades 
 

 

 16 

(786)conselho. Carlos Lima cita que não terá legitimidade se não for aprovado pelo 
(787)pleno. Carmen leu o regimento interno no seu artigo 39, artigo 40 e artigo terceiro e 
(788)seus incisos. Carlos Lima cita que será uma reunião extraordinária. Antonio solicita 
(789)que sejam indicados os componentes da Comissão preparatória. Ana Carmen leu 
(790)o trecho da ata da quinta reunião onde constou a composição, sendo seis 
(791)representantes do poder público, quatro representantes dos movimentos sociais, 
(792)dois representantes dos trabalhadores, dois representantes dos empresários, um 
(793)representante das ONGs e um representante do setor acadêmico e conselhos. 
(794)Antonio sugere intervalo de 15 minutos para os segmentos definirem seus 
(795)representantes. Indicações dos representantes dos movimentos populares: Joel 
(796)Tadeu Corrêa, Anselmo Schwertner, Emanuel Leem, Maria das Graças Silva de 
(797)Souza. Pelo segmento dos Trabalhadores: Ana Carmen de Oliveira e Denílson 
(798)Pestana da Costa. Pelo segmento dos Empresários: Ronald Drabik e Ubiraitá 
(799)Dresch. Pelo segmento de profissionais, academia e pesquisa: Agostinho Zanelo de 
(800)Aguiar. Pelo Poder Público Municipal: Emerson Alex Luchinski, Adir dos Santos 
(801)Tormes e José Luiz Alves Miguel, pelo Poder Público Estadual Simone Campos 
(802)Cogo e Ary Talamini Junior e pelo Poder Público Federal será consultada Urânia da 
(803)Cruz Freitas, pelas ONG’s Jerson Godoy Leski. Carmen Menna não participará da 
(804)Comissão porque informa que foi indicada pela SEDU para assessorar esta 
(805)comissão e que está a disposição pelo fone 3250-7249 . Joel sugere portaria para 
(806)indicação. Valdir sugere que se tenham suplentes. Antonio cita que será 
(807)encaminhada e definida a primeira reunião, possibilidade de vídeo conferencia. 
(808)Simone informa que IAP tem vinte regionais com vídeo conferencia. Que as 
(809)entidades troquem informações. Daniele diz que quem entrar na comissão deve 
(810)haver pessoalidade, é uma comissão de trabalho, os demais conselheiros serão 
(811)puxados, movimentados pela comissão executiva, a troca de membros pode 
(812)dificultar o trabalho. Antonio indica a necessidade de cada representante indicado 
(813)estar sempre presente nas reuniões. Terezinha está preocupada com a reunião 
(814)extraordinária, no que se refere a licitação, para já definir a data para 10 e 11 de 
(815)setembro. Carmen sugere que tem que ser conselheiro suplente, não pode vir  
(816)qualquer pessoa das entidades. Ana Carmen sugere que sejam os conselheiros 
(817)eleitos, sem suplentes. Terezinha cita que era suplente e veio em várias reuniões. 
(818)Maria da Graça cita que dentro desta comissão saem três grupos. Felomena sugere 
(819)que na ausência de um componente da comissão preparatória, venha seu suplente, 
(820)não todos os suplentes e os indicados para a comissão. Questão de ordem. 
(821)Terezinha discorda que não havia suplentes, ela sempre participou. Carlos Lima diz 
(822)que se quer garantir a participação e apoio para quem trabalha, a indicação de 
(823)suplência é parte e não há dificuldade de todos os segmentos indicarem, não é 
(824)questão de aparecer ou não. Borges sugere que se convoque todos, senão 
(825)participar do começo ao fim, pode atrapalhar. Terezinha pergunta se vai ser 
(826)custeada a vinda deste suplente. Antonio informa que será de um representante, se 
(827)o titular está, não será custeado o suplente. José Leite considera que está definido, 
(828)senão que se vote, é salutar a discussão pois o pessoal está discutindo para 
(829)participar. Antonio coloca em votação, sendo que maioria optou pela suplência. 
(830)Antonio solicita as indicações dos movimentos sociais. Carlos Lima (CONAM), 
(831)James França (CMP), Luiz Herlain (UNMP), Silvio Gonçalves (MNLM). Pelos 
(832)trabalhadores: Valter Fanini e Valdir Mestriner. Pelos empresários Isaias Lopes e 
(833)Mirabel Caldeira Lopes. Pelas ONGs: Carolina Alves. Pelo segmento profissionais,  
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(834)academicos Sergio Ahrens. Pelo Poder Público Municipal: Amlipa, Amepar e 
(835)Assomec. Pelo Poder Público Estadual: SANEPAR e DETRAN e Poder Público 
(836)Federal CEF. É solicitada leitura do texto da carta para o governador. Carolina pede 
(837)para ler o documento como um todo, sem questionamentos, a ser encaminhado ao 
(838)governador, com cópia ao secretário da SEDU, e diretor geral. Após leitura do texto, 
(839)José Leite pede informação se todos os ofícios podiam ser contemplados. Daniele 
(840)responde que sim. Sugerem que determinem, não solicitem. Fanini questiona sobre 
(841)aplicação de medidas administrativas e legais. Daniele e Carolina respondem que 
(842)pode sim. Felomena sugere que separe o parágrafo, para desenvolver corretamente. 
(843)Encaminhar copia a todos os órgão mencionados. Mirabel considera que o 
(844)governador não entrará com medidas judiciais sobre seus funcionários. Carlos Lima 
(845)considera que deva haver coerência, encaminhar com outros quesitos, jamais um 
(846)superior tomará uma posição dessas. Simone substituir para Excelentíssimo, e 
(847)considera que só cabem medidas administrativas. Felomena pergunta se pode 
(848)substituir os conselheiros. Antonio informa que já tomaram as medidas cabíveis pelo 
(849)Regimento Interno, e se for o caso será solicitado substituição. Denílson solicita a 
(850)lista de presenças de todas as reuniões. Antonio cita que está disponível no site 
(851)www.concidades-pr.com.br. Fanini parabeniza pela redação está muito bem feito. 
(852)Carolina sugere encaminhar ao Ministério Publico. A carta é aprovada. Denílson leu 
(853)sua moção de repúdio a COHAPAR. Simone não concorda com a generalização 
(854)colocada no terceiro parágrafo, Carolina corrigiu o texto. José Luiz considera que o 
(855)texto pode caracterizar descaso total, pois eles compareceram, sendo corrigido. 
(856)Emanuel enquanto conselheiro, pede para tirar o titulo. Antonio informa que será 
(857)colocado como moção de repudio. Luiz Herlain pede que cobremos os demais 
(858)conselheiros para o comparecimento. Carolina sugere que seja enviado para todos 
(859)os órgãos públicos. Drabik informa que a COHAPAR atendeu ao convite na reunião 
(860)do dia 3, pede que não generalizem para não atendimento. A moção foi aprovada. 
(861)Antonio pede para verificar os itens da pauta e sugere que fique primeiro a 
(862)composição das Câmaras Técnicas. Felomena pede que seja feita a apresentação 
(863)da SEDU do sistema multimodal, da ferrovia interligação com a transoceânica, com 
(864)entroncamento com as Sete Quedas, do porto de atracamento em Guaira, na 
(865)próxima reunião ordinária. Carlos Lima insiste na questão dos pedágios e do aterro. 
(866)Não houve aquiescência pois está pautado nas Câmaras Técnicas. Borges pede que 
(867)seja verificada a questão da qualidade da água, denúncia no CREA. Silvio fala sobre 
(868)o programa Minha Casa Minha Vida convidando alguém da Caixa para explanar 
(869)sobre o programa. Carolina informa que se viabilizará um seminário. Herlain sugere 
(870)que se trate dos três projetos de multimodal de Curitiba, estão em DVD e pede 
(871)apresentação no plenário. Drabik na questão do seminário da Caixa, informa que a 
(872)Arquiteta Jeane convida os componentes da Câmara Técnica, se podem ir após esta 
(873)reunião, na GIDUR. Carolina informa que um grupo irá e que o seminário acontecerá 
(874)antes da próxima reunião. Carlos Lima diz que não temos nenhum informe sobre o 
(875)metrô de Curitiba, que já tem nome. Pautar a discussão. Fanini informa que o projeto 
(876)proposto é o mais comum, onde o poder público investe e o empresariado ficará com 
(877)o lucro, pede mobilização já, qual modelo de privatização da operação, esta é uma 
(878)questão fundamental. Antonio cita que pauta está encerrada. Luiz Herlain propôs 
(879)discutir na Câmara Técnica de Mobilidade, está prevista a discussão das questões 
(880)de funcionalidade de toda a região, não sobre o metrô de Curitiba, assim como a 
(881)questão do bonde. Ari alerta sobre a quantidade de temas para a pauta. Antonio 
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(882)solicita as indicações para os membros para a comissão organizadora, sendo 
(883)indicados Denílson, Maria Felomena, Luiz Herlain, Mirabel, Borges e Ari. 
(884)Reivindicações – Denílson pergunta sobre os encaminhamentos de documentação, 
(885)deslocamentos, pede por uma estrutura maior da secretaria executiva, quantos são: 
(886)quatro, qual carga horária, qual forma de nossa participação, quantas reuniões 
(887)teremos que ter, colocando a pauta em dia a cada 60 dias e as Câmaras Técnicas a 
(888)cada 30 dias. Está provado que a secretaria executiva não tem estrutura para 
(889)suportar a demanda. Carolina sugere que as pessoas que forem conversar levem 
(900)esta lista de reivindicações. Mirabel concorda que volume de demandas irá 
(901)aumentar, site está de forma precária, poderá ser melhor, como a logomarca. 
(902)Carmen comenta que o problema da logomarca, não avançou para não vincular com 
(903) logomarca oficial de qualquer governo uma vez que uma das principais premissas do 
(904)CONCIDADES-PR é tornar a política de Governo em política de Estado, e esta 
(905)vinculação faz com que o Conselho tenha que trocar de logomarca a cada troca de 
(906)governo – sem necessidade alguma. condição para , Mirabel afirma que foi votado e 
(907)sugere ler a ata daquela reunião. Carolina irá fazer texto para os coordenadores das 
(908)Câmaras Técnicas para a reunião com SEDU. Carlos Lima comenta sobre o pedágio e 
(909)deslocamentos do pessoal da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, considerando 
(910)o tempo das reuniões até tarde. Denílson propõe reuniões extraordinárias. Carolina 
(911)apresenta relato do GT Conflitos Fundiários, irão sistematizar estes dados, para poder 
(912)visualizar os pontos na RMC e nas demais cidades do Estado. Minuta de política de 
(913)conflitos fundiários, o GT recebe denuncias e pode encaminhar ao Ministério Público, 
(914)à Secretaria de Segurança, Carlos Lima questão da transparência das informações, 
(915)georreferenciamento do crime, sobre dados os Planos Diretores, sobre conflitos 
(916)urbanos, antes de aconteceram. Ainda que haja informações de segurança. Colocar 
(917)áreas de conflito, questões de posse, que os órgãos públicos sistematizem estas 
(918)informações, pois estes são responsáveis por fazer esta intermediação, criar uma 
(919)secretaria que possa intervir junto a Policia Militar. Herlain informa que a reunião foi 
(920)boa, pois houveram encaminhamentos, haverá um processo, recebeu noticia há 20 
(921)minutos atrás, que o campo de futebol de 25 de julho, no Boqueirão está sendo 
(922)despejado, esta é uma área que está sob judice, na questão de grilagem e despejos 
(923)de famílias e varias casas, após isso são colocadas a venda, inclusive casas de 
(924)COHAB. Carlos Lima questiona sobre a composição das Câmaras Técnicas. Valdir 
(925)sugere que a secretaria executiva solicite novamente aos segmentos e é encaminhado 
(926)que os segmentos devem definir a questão. Em não havendo mais nada a tratar, a 
(927)presente reunião foi encerrada às 17:00 horas do dia 10 de julho, da qual foi lavrada a 
(928)presente ata por mim Ana Carmen de Oliveira, conselheira do segmento dos 
(929)trabalhadores entidade SINDARQ que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 
(930)presentes.------------------------------------------------------------------ 
 
 
Antonio Weinhardt Junior   ________________________ _____ 
Secretario Executivo    
 

Conselheiros: 
 

1) Adir dos Santos Tornes   _______________________ ______ 
 
2) Agostinho Celso Zanelo   _______________________ ______ 
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3) Alcidino Bittencourt Pereira   _________________ ____________ 
 
4) Ana Carmen de Oliveira     _____________________ ________ 
 
5) Ana Claudia Bento Graf     _____________________ ________ 
 
6) Antonio Borges dos Reis     ____________________ _________ 
 
7) Anselmo Schwertner    __________________________ ___ 
 
8) Ary Talamini Júnior     ________________________ _____ 
 
9) Carlos Alberto Lima      _____________________________ 
 
10) Carmen Sueli Menna Barreto Gomes ______________ _______________ 
 
11) Carolina Caraíba Nazareth Alves  _____________________________ 
 
12) Daniele Regina Pontes    ______________________ _______ 
 
13) Denilson Pestana da Costa   ___________________ __________ 
 
14) Emanuel Leem     _____________________________ 
 
15) Emerson Alex Luchinski   ______________________ _______ 
 
16) Hilma de Lourdes Santos   _____________________ ________ 
 
17) Isaías Gonçalves Lopes    _____________________________ 
 
18) Jerson Godoy Leski     ________________________ _____ 
 
19) Jiovanÿ do Rocio Kissilevcz   _____________________________ 
 
20) Joel Tadeu Corrêa    _____________________________ 
 
21) José Aparecido Leite    _______________________ ______ 
 
22) José Luiz Alves Miguel   ______________________ _______ 
 
23) Leovalda Rodrigues Moreira  ___________________ __________ 
 
24) Luis Antonio de Oliveira Rosa    ______________ _______________ 
 
25) Luiz Carlos da Silva Herlain   _____________________________ 
 
26) Maria Arlete Rosa    __________________________ ___ 
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27) Maria das Graças Silva de Souza   _____________________________ 
 
28) Maria Felomena Oliveira Sandri  _______________ ______________ 
 
29) Maria Helena Gusso Mattos  ____________________ _________ 
 
30) Mario César Marcondes   _______________________ ______ 
 
31) Mirabel Caldeira Lopes   ______________________ _______ 
 
32) Ronald Peixoto Drabik     _____________________________ 
 
33)  Sérgio Ahrens     _____________________________ 
 
34) Silvio José Gonçalves   _______________________ ______ 
 
35) Simone de Fátima Campos Cogo  _________________ ____________ 
 
36) Sirlei Cesar de Oliveira   ____________________ _________ 
 
37) Terezinha Aparecida de Lima   _____________________________ 
 
38) Ubiraitá Antônio Dresch   _____________________ ________ 
 
39) Valdir Grígolo     ____________________________ _ 
 
40) Valdir Aparecido Mestriner   __________________ ___________ 
 
41) Valter Fanini     _____________________________  


