
   

CONCIDADES PARANÁ  
Conselho Estadual das Cidades 

 
 

 

 1

Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Planeja mento Gestão do Solo e 

Territorialidade. 

DATA: 27 de junho de 2012 

LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - C entro - Curitiba / Paraná.  

● O Conselheiro da Câmara Técnica de Planejamento Carlos Alberto Lima iniciou a 
apresentação expondo a Nota Técnica elaborada pela câmara N° 01/2012, tendo como 
tema a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. O documento 
foi elaborado com base nas informações expostas pelos representantes do Governo do 
Estado, na reunião plenária do Conselho Estadual das Cidades do dia 22 de março de 
2012. Sugerimos ao Plenário do Concidades os seguintes encaminhamentos: 
1) Que a presente Nota Técnica seja encaminhada para o Governador do Estado do 
Paraná com cópia para o Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, para o 
Ministério Público e para a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. 
2) Que na carta de encaminhamento seja solicitado à remessa para a Câmara Técnica de 
Planejamento as seguintes informações e documentos: 
● Os documentos produzidos pelo Governo do Estado do Paraná ligados à Política 
Estadual de Desenvolvimento Urbano, contendo: (I) os diagnósticos que lhe dão 
sustentação, (II) os seus princípios gerais, (III) as estratégias de ação, (IV) as metas a 
serem atingidas, (V) os programas e projetos previstos ou em fase de implantação, (VI) os 
instrumentos de sua implementação e (VII) os recursos financeiros vinculados aos 
orçamentos do governo do Estado para sua implantação detalhando-se suas fontes; 
● A estrutura funcional e o quadro próprio de pessoal das entidades diretamente 
vinculadas à elaboração e implementação de Políticas Públicas Urbanas, em especial a 
Sedu, a Paranacidade e os Órgãos Metropolitanos das Regiões Metropolitanas de 
Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel; 
● Os estudos elaborados pelo Governo do Estado para o redimensionamento dos 
quadros de funcionários das entidades acima mencionadas para o cumprimento de suas 
atribuições legais; 
3) Que o Governo do Estado se posicione em relação aos documentos citados no 
parágrafo 5º, que não foram objeto de apresentação na 15ª Reunião Ordinária do 
CONCIDADES. 
4) Que seja criado um grupo técnico intersecretarial do Governo Estadual, com a 
participação de representantes do CONCIDADES, cujo objetivo seja de operacionalizar a 
adequação entre a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional já existente 
e as proposições do atual governo. Para composição do grupo de trabalho, o 
CONCIDADES deve indicar um representante de cada segmento procurando respeitar a 
participação de todas as câmaras técnicas; colocada em votação a forma de composição 
da 5ª Conferência das Cidades, 14 Conselheiros, para que cada segmento encaminhe os 
nomes à Secretaria Executiva para providências. 
 


