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

Territorialidade. 

DATA: 28 de novembro de 2012 

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

Apresentação feita pelo conselheiro José Ricardo Vargas de Faria. Presentes os conselheiros 

Disonei Zanpieri (SEAB), Timóteo Borges de Campos (CONAM), Mirabel Caldeira Lopes (ACIFI) 

e José Ricardo Vargas de Faria (UFPR), além da presença do Procurador Odoné Serrano Junior, na 

qualidade de observador, deu-se inicio à reunião com apresentação e aprovação da pauta e início 

dos debates. 

Foi reiterada a solicitação de informações à SEIL/DER, conforme deliberado na 17ª reunião 

plenária do CONCIDADES e encaminhado no ofício 064/2012 de 06 de setembro de 2012, sobre a 

situação das concessões de rodovias no Estado do Paraná. 

Em seguida, foi acordado entre os participantes que o posicionamento da Câmara Técnica 

sobre o tema dos Planos Diretores será objeto da próxima reunião ordinária, em face da 

apresentação do analista do Paranacidade no Grupo de Trabalho de Regionalização tratando sobre o 

tema. 

Finalmente, foi realizada a leitura do Ofício SEDU/DG 0127, em resposta à Nota Técnica 

001/2012 da Câmara Técnica de Planejamento, Uso do Solo e Territorialidade, informando sobre as 

questões relacionadas à Política de Desenvolvimento Urbano e Regional, objeto de apresentação na 

15ª Reunião Ordinária do CONCIDADES-PR. Os integrantes presentes saudaram a SEDU que, por 

intermédio do seu Diretor Geral Jamil Abdanur Júnior, respondeu aos questionamentos enviados de 

maneira a redimir as lacunas constatadas na apresentação da 15ª Reunião Ordinária relativas ao 

reconhecimento dos instrumentos e mecanismos estaduais relacionados à Política de 

Desenvolvimento Urbano e Regional. Os integrantes da Câmara Técnica formularão um parecer 

detalhado sobre as respostas fornecidas para apresentação na 19ª Reunião Ordinária. Além disso, 

solicita-se o encaminhamento de cópia digitalizada do Ofício SEDU/DG 0127 a todos os 

conselheiros estaduais. 

Sendo esse o relato, subscrevemos. 

 


