
 

 

 

 

  



  



RELATÓRIO FINAL DA 5ª CONFERÊNCIA DAS 
CIDADES DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA – PR 

 

 

 

 

 

Ambiens Sociedade Cooperativa 

Fone: (41) 3013-2160 / Fax (41) 3013-2161 

Rua Treze de Maio, 778, São Francisco 

Curitiba - PR 

CEP 80510 - 030 

Página Internet: www.coopere.net 

E-mail: ambiens@coopere.net 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final da 5ª Conferência das Cidades do Paraná. 

José Ricardo Vargas de Faria, Stefania Poeta Pontes, Marcus Vinicius 
Concatto, Maria Emília Rodrigues, Cynthia Carla Cartes Patrício; Débora Follador; 
Daniele Regina Pontes, Giovanna Bonilha Milano; Ramon José Gusso. Curitiba: 
Ambiens, 2013. 

1. Fortalecimento Institucional; Gestão Democrática; Participação; 
Planejamento e Gestão 

 

 



  



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Carlos Alberto Richa – Governador 
Flavio José Arns – Vice-Governador 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SE DU 

Carlos Roberto Massa Junior – Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano 
João Carlos Ortega – Diretor Geral da SEDU 
Wilson Bley Lipski – Superintendente Executivo - PARANACIDADE 
Mauro Rockembach – Secretário-Executivo Conselho Estadual das Cidades 

 

 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DA 5.ª CONFERÊNCIA ESTADUAL D AS CIDADES - 
SEDU 

Gilmário Ferraz da Silveira – Coordenador Executivo  
Lyana Bacil – Coordenadora Adjunta  

 

 

COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA S CIDADES 

Anselmo Schwertner - MNLM 
Antonio Marcos Dorigão - FECEA 
Cincinato Augusto Busato - AMUSEP 
Débora Cristina Barreto - SPU 
Denilson Pestana da Costa - FETRACONSPAR 
Eliane Cordeiro de Vasconcelos Garcia Duarte - UFPR 
Érico Morbis - SITEP/FIEP 
Gilmário Ferraz da Silveira - SEDU 
Honorina Irene Silva Santos - CMP 
Jair Euclides Capristo - FIEP 
José Aparecido Leite - IBDVA 
Orlando Bonette - UMP 
Osni Bazilio Mendes - ASSOMEC 
Paulo Nobukuni - UNICENTRO 
Rosa Maria Moura da Silva - IPARDES 
Sérgio Ferreira Doszanet - CONAM 
Valdir Aparecido Mestriner – FSU 

 

 

  



EQUIPE TÉCNICA DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDAD ES - 
SEDU/PARANACIDADE 

Alexssandra Bittencourt 
André Lacerda 
Artur Felipe Leão Buch 
Délcio Chicora 
Fernanda Raicoski 
Holdegart Bauer 
Josélia Schimdt Kurslop 
Leandro Moura 
Lineu Tomaz 
Luciano Borges dos Santos 
Lúcio Mauro Tasso 
Marcia Mariano 
Maria Alice Borges dos Reis 
Mayara Schvind Sydor 
Nelson dos Reis 
Phelipe Cavalheiro 
Roberto dos Reis De Lima 
Vânia Welt 
Caroline Calefi (Estagiaria) 
Gabriela Espindola (Estagiaria) 
 
 
 

EQUIPE TÉCNICA DE SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CA DERNO 
ESTADUAL 

CONSULTORIA TÉCNICA DA AMBIENS SOCIEDADE COOPERATIV A 

 

Coordenador 

José Ricardo Vargas de Faria  |  Engenheiro Civil, Mestre em Administração, Doutor em 
Planejamento Urbano e Regional 

 

Equipe técnica 

Cynthia Carla Cartes Patrício  |  Engenheira cartógrafa 
Daniele Regina Pontes|  Advogada, Mestre e Doutora em Direito 
Débora Follador  |  Arquiteta Urbanista, Mestre e Doutoranda em Gestão Urbana 
Giovanna Bonilha Milano  |  Advogada, Mestre e Doutoranda em Direito 
Marcus Vinícius Concatto | Turismólogo 
Maria Emília Rodrigues  |  Socióloga, Mestre em Sociologia 
Ramon José Gusso  |  Sociólogo, Mestre em Sociologia Política 
Stefania Poeta Pontes  |  Socióloga 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ...................................... ....................................................................... 1 

2. A 5ª CONFERÊNCIA NO ESTADO DO PARANÁ .............. .............................................. 2 

2.1. CONVOCAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMISSÃO PREPARATÓRIA ..................................2 

2.2. CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS ...........................................................................................3 

2.3. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E 

DOS TRABALHOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL ..........................................................4 

2.4. 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES ..................................................................6 

2.4.1. A 5ª Conferência Estadual em Números .................................................................................... 6 

2.4.2. Programação .............................................................................................................................. 8 

2.5. ABERTURA ...........................................................................................................................9 

2.5.1. Mesa de Abertura ....................................................................................................................... 9 

2.5.2. Palestra Magna ......................................................................................................................... 12 

2.6. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ..................................................................................13 

2.7. GRUPOS DE TRABALHO POR EIXOS .............................................................................15 

2.7.1. Grupo de Trabalho Eixo 1 - Participação e controle social no Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Urbano ...................................................................................................................................... 16 

2.7.2. Grupo de Trabalho Eixo 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU) ................. 20 

2.7.3. Grupo de Trabalho Eixo 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e 

territorial 24 

2.7.4. Grupo de Trabalho Eixo 4 – Políticas de Incentivo à Implantação de Instrumentos de 

Promoção da Função Social da Propriedade ....................................................................................................... 28 

2.8. PLENÁRIA FINAL ...............................................................................................................32 

2.9. ELEIÇÃO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS .....................................34 

2.10. ENCERRAMENTO ..............................................................................................................34 

3. EMENDAS, PROPOSTAS E MOÇÕES ....................... ................................................... 36 

3.1. EMENDAS À 1ª PARTE DO TEXTO BASE .......................................................................36 



3.2. PRIORIDADES APROVADAS PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES .............................47 

3.3. PRIORIDADES APROVADAS PARA O GOVERNO ESTADUAL. ....................................58 

3.4. MOÇÕES APROVADAS .....................................................................................................72 

ANEXO 1. DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ES TADUAL DAS 

CIDADES ............................................................................................................................ 83 

ANEXO 2. COORDENAÇÃO EXECUTIVA E COMISSÕES PREPARAT ÓRIA 

ESTADUAL, DE SISTEMATIZAÇÃO, DE REGIMENTO E RECURSA L E DE 

VALIDAÇÃO ......................................... .............................................................................. 86 

ANEXO 3. MEMÓRIAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO PREPARAT ÓRIA DA 5ª 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES .................. ................................................... 88 

ANEXO 4. CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS .................. ..................................................... 104 

ANEXO 5. CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO SECRETÁRIO DE E STADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANÁ .................. .............................................. 116 

ANEXO 6. PALESTRA MAGNA............................ ............................................................ 120 

ANEXO 7. REGULAMENTO APROVADO NA 5ª CONFERÊNCIA EST ADUAL DAS 

CIDADES .......................................................................................................................... 128 

ANEXO 8. DELEGADOS ELEITOS PARA A 5ª CONFERÊNCIA NA CIONAL DAS 

CIDADES .......................................................................................................................... 138 

ANEXO 9. CLIPPING DE NOTÍCIAS DA 5ª CONFERÊNCIA EST ADUAL DAS 

CIDADES .......................................................................................................................... 153 

 

 





1 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná representou, ao mesmo 
tempo, o avanço nos processos participativos relacionados ao desenvolvimento 
urbano e o questionamento da sua efetividade. Se, por um lado, foi a conferência com 
maior número de municípios envolvidos e que apresentou um amadurecimento no 
tratamento dos temas urbanos, por outro, a crítica à ausência de encaminhamento das 
decisões tomadas nas conferências anteriores e aos limites das políticas atuais em 
nível federal e estadual foi a tônica em diversos pronunciamentos. 

Por este motivo, os leitores deste relatório deverão perceber contradições e 
conflitos, que se expressaram nas falas dos delegados, dos palestrantes, dos agentes 
públicos e dos demais participantes que fizeram a 5ª Conferência Estadual das 
Cidades. A equipe de sistematização se esforçou para ser fiel aos posicionamentos 
que relatou e para destacar todos os principais momentos que delinearam esta 
Conferência. 

O relatório contém desde a descrição dos processos de organização, 
mobilização e convocação da Conferência até as relatorias das plenárias, dos grupos 
de trabalho e das reuniões de segmentos que se realizaram durante os dias 13, 14 e 
15 de agosto de 2013. Em anexo, foi incluída boa parte dos documentos elaborados 
desde março de 2012, quando teve início a organização do evento, com o objetivo de 
tornar este relatório em um amplo compêndio sobre a 5ª Conferência Estadual das 
Cidades, um documento de referência para as conferências futuras e um registro 
unificado para os Conselheiros Estaduais do CONCIDADES-PR, para os servidores e 
gestores públicos do Estado do Paraná, para pesquisadores e para os interessados no 
desenvolvimento dos processos participativos no Brasil e nos debates relativos ao 
desenvolvimento urbano no Paraná. 
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2. A 5ª CONFERÊNCIA NO ESTADO DO PARANÁ 

A Conferência Estadual das Cidades, realizada nos dias 13,14 e 15 de agosto 
em Foz do Iguaçu, reuniu cerca de 2000 pessoas provenientes da significativa maioria 
dos municípios do Paraná para debater e propor alternativas de enfrentamento para os 
problemas das cidades visando a construção de uma política urbana mais justa e 
baseada nos dilemas enfrentados cotidianamente pelos cidadãos. Este trabalho, 
contudo, não teve inicio com a abertura do dia 13 de agosto, mas meses antes com o 
processo de organização e convocação da 5ª Conferência. 

2.1. CONVOCAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMISSÃO PREPARATÓRIA 

O processo de organização da 5ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná 
teve início na 15ª Reunião Ordinária do CONCIDADES-PR, realizada em 22 de março 
de 2012, com a aprovação em plenária de que constasse da pauta da reunião 
seguinte o debate sobre a composição da Comissão Preparatória. Na 16ª Reunião 
Ordinária, realizada em 28 de Junho de 2012, o CONCIDADES-PR deliberou por 
compor uma Comissão Preparatória com 14 conselheiros, que foram indicados pelos 
respectivos segmentos na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2013. 

A primeira reunião da Comissão Preparatória foi realizada em 19 de setembro 
de 2012 e foi pautada por uma recuperação do histórico das conferências anteriores e 
pela validação e composição das comissões assessórias (Regimento Interno; 
Mobilização; Sistematização e Recursal e de Validação). Nos meses de setembro e 
outubro as comissões se reuniram para elaboração do Regimento Interno, do 
conteúdo dos materiais de divulgação e para discussão sobre as atividades de 
sistematização, entre outras atividades. 

Em 16 de outubro de 2012 foi publicado o decreto 6231/2012 do Governo do 
Estado do Paraná convocando a 5ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná 
(ANEXO 1). 

A segunda Reunião da Comissão Preparatória ocorreu em 27 de novembro, 
precedendo a 18ª Reunião Ordinária do CONCIDADES-PR, e deliberou sobre a 
Comissão Executiva – tendo sido eleitos os Conselheiros Valdir Mestriner como 
Coordenador Executivo, Gilmário Ferraz da Silveira como Coordenador Adjunto e Osni 
Bazílio Mendes como Secretário – e sobre a participação de Conselheiros Estaduais 
no Seminário “O papel dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das 
Cidades” que ocorreu no dia 04 de dezembro em Brasília. Ainda nesta reunião foram 
apresentados os coordenadores por parte da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano (SEDU). 

Na 18ª Reunião Ordinária do CONCIDADES-PR, realizada nos dias 28 e 29 de 
novembro de 2013, houve a aprovação da recomposição da Comissão Preparatória, 
com o acréscimo de 4 conselheiros, para atender aos requisitos de proporcionalidade 
estabelecidos no art. 17 do Regimento da Conferência Nacional. Nesta reunião foi 
aprovado o Regimento Interno (publicado como Resolução Normativa Nº 002, de 14 
de Dezembro de 2012) e o local de realização da 5ª Conferência Estadual, além de 
homologadas a composição das Comissões Assessórias. 

Entre dezembro de 2012 e agosto de 2013 a Comissão Preparatória se reuniu 
7 vezes, deliberando sobre processos de mobilização e divulgação, questões 
organizativas e financeiras, sistema estadual de registro de emendas, propostas e 
delegados (COCID), regulamento da 5ª Conferência, entre outros assuntos. 
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Cabe destacar a cobrança recorrente para que se desse início aos processos 
licitatórios para contratação das empresas responsáveis pela produção do evento e 
pela sistematização das propostas municipais e elaboração do caderno estadual. Com 
a mudança de Secretário e equipe na SEDU, algumas atividades relativas a esses 
processos foram realizadas fora do prazo, conforme posicionamentos dos 
Conselheiros nas reuniões da Comissão Preparatória e nas Reuniões Ordinárias do 
CONCIDADES-PR. O pregão presencial para contratação da empresa responsável 
pela sistematização ocorreu no dia 5 de junho de 2013, tendo o contrato sido assinado 
no dia 2 de julho de 2013. O pregão para contratação da empresa responsável pela 
produção ocorreu no mês de junho e a contratação no dia 18 de julho de 2013. 

Neste período de dezembro a agosto, a Comissão Preparatória, especialmente 
a Comissão de Mobilização, realizou diversas atividades no sentido de sensibilizar os 
prefeitos, muitos em início de mandato, para realização da etapa estadual. As 
atividades surtiram efeito, haja vista o número expressivo de Conferências Municipais 
realizadas. Contudo, o sistema proposto pelo Conselho Nacional das Cidades gerou 
dificuldades para os debates e registro das contribuições dos municípios, como se 
verá a seguir. 

2.2. CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 

As conferências municipais trouxeram diversas contribuições para os debates a 
serem realizados no âmbito das Conferências Estadual e Nacional das Cidades. Por 
um lado destacaram temas recorrentes, tratados exaustivamente em anos anteriores, 
denotando que algumas questões francamente evidenciadas ainda carecem de 
solução efetiva. Por outro lado apresentaram algumas contribuições inovadoras, seja 
em termos do diagnóstico sobre a questão urbana brasileira e a administração pública, 
seja a indicação de novas ações ou instrumentos de gestão urbana. 

A leitura sobre o conjunto das questões abordadas nos Municípios torna 
evidente o amadurecimento dos debates, as avaliações sobre a aplicação dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade, os limites da institucionalidade, a insuficiência 
das grandes teses expostas em anos anteriores, mas, também aponta para a 
indicação de elementos mais concretos voltados à aplicação de políticas públicas 
dirigidas a fins específicos com a indicação de novos instrumentos e a recuperação de 
outros tantos institutos já existentes, mas, pouco inseridos até então, ao conjunto de 
possibilidades de garantia do cumprimento da função social da cidade. 

Os temas relativos à habitação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, ao saneamento, à regularização fundiária, à acessibilidade, à aquisição de 
recursos e ao meio ambiente dominaram a pauta geral das Conferências. Mesmo com 
as especificidades com que cada município tratou destas questões, no geral as 
propostas apresentaram várias semelhanças. Em todas essas propostas, ainda que 
orientadas por diferentes concepções de cidades, restaram evidenciadas as tentativas 
de implementar uma política mais pragmática e menos burocratizada. 

Um total de 58 municípios apresentou propostas sobre habitação, geralmente 
destacando a necessidade de ampliação de programas habitacionais de interesse 
social, com desburocratização de seu acesso, maior fiscalização e mudanças no 
padrão arquitetônico das moradias. Importante também salientar que sobre esta 
mesma temática, 31 municípios apresentaram propostas para a regularização 
fundiária (sendo que 30 destacaram a necessidade de recursos próprios para tal) e 23 
para o programa Minha Casa Minha Vida. Sobre o próprio FNDU 55 municípios 
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enviaram propostas para a destinação de seus recursos – inclusive para áreas em que 
já havia propostas específicas – bem como os critérios para o repasse.  

Figura 1 - Mapa dos municípios paranaenses que real izaram conferências e 
cadastraram emendas e propostas 

 

 

A solicitação de recursos da União e do Estado para sua aplicação em 
diferentes políticas urbanas foi recorrente em vários temas, especialmente para os 
municípios de pequeno porte, cujas proposições evidenciaram sua urgência em 
maiores investimentos em obras de infraestrutura. Neste mesmo aspecto, destacou-se 
também a necessidade de implantação e/ou melhorias em saneamento básico, tema 
proposto por 52 cidades, além de políticas relacionadas à questão ambiental. 
Readequação e melhorias no trânsito, no transporte público e nos espaços urbanos, 
buscando soluções para a questão da mobilidade urbana (25 municípios) e 
acessibilidade para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida (30 
municípios). Atrelado a todos estes temas, 26 municípios apresentaram propostas 
referentes ao planejamento urbano, alertando para a importância da efetivação dos 
planos diretores. 

2.3. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 

E DOS TRABALHOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL 

O procedimento adotado para a sistematização das 208 emendas e mais de 3 
mil propostas apresentadas pelos municípios que realizaram as Conferências 
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Municipais em 2013 , relacionados em anexo, obedeceu alguns critérios e 
metodologias. 

Inicialmente, o Ministério das Cidades elaborou e divulgou, por meio do 
trabalho conjunto da Coordenação Executiva Nacional e suas comissões de trabalho, 
a cartilha preparatória intitulada “Quem Muda as Cidades Somos Nós – Reforma 
Urbana Já”, apresentando uma contextualização dos avanços obtidos nas demais 
conferências nacionais, orientações às comissões estaduais e municipais para a 
realização das suas conferências, bem como a apresentação dos textos base de 
referência aos debates.  

Paralelo a esta fase, coube à Companhia de Informática do Paraná – 
CELEPAR, em nível estadual, desenvolver e implementar sistema digital (COCID) 
para cadastramento dos municípios, seus delegados e suas respectivas emendas e 
propostas aos textos base supracitados. O sistema desenvolvido, em formato online, 
foi estruturado para facilitar a organização e o registro dos debates realizados 
localmente, bem como agilizar o trabalho de sistematização das propostas de cada 
município, tendo em vista que os conteúdos cadastrados por cada município foram 
armazenados em um banco de dados passível de geração de relatórios. 

A efetiva sistematização das propostas e emendas municipais foi objeto de 
contratação por parte da SEDU, que, a partir da consulta de preços de três empresas, 
abriu edital de licitação na modalidade de pregão presencial para a Assessoria e 
Sistematização da 5ª Conferência Estadual do Paraná, que teve como vencedora a 
empresa Ambiens Sociedade Cooperativa. O contrato foi assinado no dia 2 de julho 
(apenas 42 dias antes do início da 5ª Conferência), contudo, os prazos indicados no 
edital para execução dos trabalhos contavam com a contratação em data anterior à 
que efetivamente ocorreu, exigindo da empresa contratada a disponibilização dos 
produtos em prazos inferiores aos previstos de modo que não houvesse prejuízo à 
realização da 5ª Conferência. No entanto, a assessoria para adequação do COCID, 
realizada tempestivamente em face do contrato, não surtiu o efeito necessário, pois os 
municípios já vinham realizando o cadastramento antes mesmo da realização do 
pregão. 

O processo de cadastramento permitia a organização dos dados para cada 
item separadamente, ou seja, com campos específicos para cadastro das emendas, 
divididos por eixo, e campos específicos para cadastro das propostas, também 
divididos em nível local e nacional, conforme orientações do Ministério das Cidades. O 
processo seguiu o calendário estipulado pela Comissão Preparatória e Coordenação 
Executiva da Conferência Estadual, encerrando em 5 de Julho de 2013. No entanto, 
vale ressaltar que diversos municípios não conseguiram cumprir este prazo, realizando 
o cadastramento posteriormente a data estipulada. Para viabilizar os trabalhos da 
comissão de sistematização, foram consideradas as propostas e emendas 
cadastradas até o dia 16 de Julho de 2013. 

Outro aspecto que gerou dificuldades na organização dos conteúdos está 
relacionado à interpretação da metodologia proposta pelo ministério para a 
organização e estruturação da conferência e suas etapas preparatórias, em 
contraponto à adequação com o COCID. Ao gerar os relatórios de cada item, emendas 
e propostas, a equipe de sistematização observou com muita frequência o cadastro 
dos dados referentes às propostas no campo das emendas, e vice e versa. Além 
disso, outro aspecto gerador de incompreensão da metodologia está relacionado à 
obrigatoriedade da inserção das propostas e prioridades relativas ao texto base 2 de 
maneira vinculada aos eixos temáticos do texto base 1, gerando uma dispersão dos 
conteúdos cadastrados, uma vez que o conteúdo das propostas não tinha relação 
direta com os eixos. 
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Como já observado, findo o processo de cadastramento das emendas e 
propostas, o relatório obtido demandou uma análise acurada para compatibilização, 
fato dificultado pelo prazo exíguo resultante no atraso no registro das propostas e 
emendas. Os equívocos nos registros podem ter gerado prejuízo na consideração de 
algumas propostas ou emendas, mas a equipe de sistematização promoveu todos os 
esforços para minimizá-los. 

Por este motivo, foram realizadas etapas que antecederam o trabalho de 
sistematização em si, relacionadas à classificação de todo o conteúdo em razão de (i) 
divisão em proposta ou emenda; (ii) classificação das propostas em âmbito local, 
estadual ou nacional; e (iii) para cada proposta, foram definidas palavras-chave para 
posterior agrupamento por similaridade de conteúdo. No processo classificatório, 
observou-se que havia propostas que não correspondiam ao eixo no qual foram 
inseridas. Assim, procedeu-se à migração das mesmas para o eixo correspondente e 
a um reordenamento por eixo. O passo seguinte, numa espécie de sintonia fina, foi 
aglutinar as propostas em grupos por temas afins dentro de cada eixo, sendo que 
algumas foram desdobradas uma vez que tratam de mais de um tema ou eixo, 
respeitando agrupamentos de propostas sob as mesmas palavras-chave.  

A partir do cumprimento das etapas descritas acima, algumas propostas, por se 
referirem a dois temas distintos, foram desdobradas dentro do próprio eixo, ou 
enviadas para o eixo correspondente ao seu conteúdo. Outras, por conteúdo 
semelhante, foram fundidas em uma única proposta, em função da sistematização das 
demandas e conteúdos apresentados por cada município. 

Já para a organização das emendas, após conclusão das etapas anteriores a 
equipe de sistematização utilizou ferramentas de organização e filtro de dados, 
permitindo a análise detalhada das inclusões e modificações, eixo a eixo. O método 
utilizado seguiu as etapas de leitura, análise e comparação simultânea dos conteúdos, 
confrontando o texto base com a proposta de alteração, e posteriormente organização 
das alterações sugeridas em documento de edição de texto, separados por eixo, 
parágrafo e conteúdo alterado. 

Como resultado final desse trabalho de sistematização, obteve-se a 
organização das emendas à primeira parte do Texto Base e das 30 propostas com 
vistas a facilitar os debates e discussões na 5º Conferência Estadual das Cidades. 

As emendas ao texto base e as propostas foram discutidas em quatro grupos 
de trabalho, no sistema de destaques, e os resultados dos trabalhos dos grupos foram 
submetidos à plenária para aprovação, resultando nas emendas, propostas e moções 
apresentadas no item 2 deste documento. 

2.4. 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

2.4.1. A 5ª Conferência Estadual em Números 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades contou com a participação de 
Delegados eleitos nas Conferências Municipais e Delegados inscritos pelas entidades 
de âmbito estadual e validados pela Coordenação Estadual, conforme previsão 
regimental. Ademais, participaram também observadores credenciados e convidados 
pertencentes à coordenação, organização, imprensa, autoridades e comunidade local. 
Foram credenciados 845 delegados titulares, de acordo com a distribuição 
apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1 -  Delegados credenciados na 5ª Conferênci a Estadual por segmento 

SEGMENTO QUANTIDADE 

Poder Executivo 319 

Poder Legislativo 132 

Movimento Popular 197 

Trabalhadores 88 

Empresários 56 

Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos 
Profissionais 32 

Organizações Não governamentais 21 

 

Além dos delegados, estiveram presentes cerca de 2000 pessoas incluindo 
observadores e convidados. 

Tabela 2 -  Participantes da 5ª Conferência Estadua l por segmento 

TIPO QUANTIDADE 

Delegados 845 

Observadores 329 

Convidados (coordenação, organização, imprensa, autoridades e 
comunidade local) 800 

Total de Participantes 1974 
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2.4.2. Programação 

A programação da Conferência foi definida pela comissão preparatória e segue 
apresentada no quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 -  Programação da 5ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná 

HORÁRIO DIA 13/08/2013 (TERÇA-FEIRA) 

14h – 22h Início do credenciamento 

18h – 20h 

Abertura com a presença do Governador do Estado, do presidente da 
Assembleia, representantes do Poder Judiciário e Ministério Público, do 
Presidente do CONCIDADES-PR, Prefeito de Foz do Iguaçu, representante 
do Conselho Nacional das Cidades, representante do Ministério das 
Cidades, dos segmentos e demais autoridades 

20h – 20h40min Palestra Magna 

21h Coquetel de abertura 

22h Encerramento do credenciamento 

HORÁRIO DIA 14/08/2013 (QUARTA-FEIRA) Manhã 

8h – 12h Continuação do credenciamento 

08h30min – 10h Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência 

10h – 12h30min 

Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos: 
EIXO 1 – Participação e controle social no Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano 
EIXO 2 – Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU 
EIXO 3 – Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial 
EIXO 4 – Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de 
promoção da função social da propriedade 

12h30min Almoço 

12h – 14h Credenciamento dos suplentes 

14h – 18h 
Trabalho dos grupos temáticos: 
Análise das propostas e entrega para a Coordenação Executiva 

18h30min – 
19h30min 

Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª 
Conferência Nacional e para a 3ª Gestão do Conselho Estadual das 
Cidades 

HORÁRIO DIA 15/08/2013 (QUINTA-FEIRA) 

08h30min – 11h Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos 
relatores na plenária 

11h – 12h Leitura das propostas aprovadas 

12h Almoço 

14h – 15h Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das 
Cidades 

15h – 16h Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª Gestão do 
Conselho das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016 

16h – 17h Validação dos delegados e entidades que irão compor o Conselho 
Estadual das Cidades 

17h Encerramento das atividades 
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2.5. ABERTURA 

Seguindo as definições da programação da 5ª Conferência, às 14h00 do dia 13 
de agosto teve início o processo de credenciamento dos delegados estaduais. De 
modo geral, o credenciamento transcorreu normalmente, mas vale destacar que houve 
problemas com o cadastramento dos delegados eleitos pelos municípios por parte dos 
responsáveis pelas conferências municipais. Outro problema identificado foi a 
indicação equivocada dos grupos de trabalho, que levou a Comissão Preparatória a 
tornar livre a escolha dos eixos pelos delegados. 

A mesa de abertura foi composta com duas horas de atraso e não contou, 
como constava da programação, com a presença do Governador do Estado e nem do 
Presidente da Assembleia Legislativa, que enviaram representantes. Após a mesa de 
abertura, com aproximadamente uma hora de atraso, foi realizada a palestra magna. 

2.5.1. Mesa de Abertura 

A solenidade de abertura da 5ª Conferência Estadual das Cidades contou com 
a presença de representantes do Poder Público municipal, estadual e federal, além de 
representantes da sociedade civil e membros da Coordenação Executiva do evento 
que compõem o CONCIDADES Paraná.  

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Compuseram a mesa de abertura: Flávio Arns, Vice Governador do Estado do 
Paraná; Carlos Alberto Massa Júnior, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e presidente do CONCIDADES-PR; Reni Pereira, Prefeito Municipal de Foz do 
Iguaçu; Luiz Antônio Tieppo, representando a Assembleia Legislativa do Paraná; 
Alberto Machado, Promotor de Justiça; Jorge Miguel Samek, Diretor Geral da Itaipu 
Binacional; Sérgio Protez, representando a Caixa Econômica Federal; Luciano 
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Pizzato, Diretor/Presidente da Compagás; Maria das Graças Silva de Souza, 
Conselheira Nacional representante da União Nacional por Moradia Popular; Ubirajara 
Screiber, Secretário de Estado de Relações com a comunidade e Mounir Chaowiche; 
Presidente da COHAPAR; Valdir Aparecido Mestriner, Presidente da Comissão 
Preparatória da 5ª Conferência Estadual das Cidades e, representando os segmentos 
do CONCIDADES-PR e da Comissão Preparatória, Osni Bazílio Mendes, do segmento 
do poder público municipal; Rosa Maria Moura, do segmento do poder público 
estadual; Débora Cristina Barreto, do segmento do poder público federal; Anselmo 
Schwertner, do segmento dos movimentos sociais e populares; Valter Fanini, do 
segmento dos trabalhadores; Érico Morbis, do segmento empresarial; José Aparecido 
Leite, do segmento das ONGs e Antônio Marcos Dorigão, do segmento das entidades 
profissionais, acadêmicas e de pesquisa. 

A sessão de abertura iniciou, com uma hora de atraso, às 20h00 e logo após a 
composição da mesa o cerimonial apresentou um vídeo com a mensagem do Ministro 
das Cidades, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, para a 5ª Conferência Estadual. O 
Ministro afirmou a missão do governo e sociedade no combate às desigualdades 
sociais e enfatizou a importância das Conferências realizadas em todos os âmbitos no 
território nacional. Destacou a escolha, pelo Ministério das Cidades, do tema central 
desta 5ª Conferência, a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano – 
SNDU, conclamando, para sua consolidação, a parceria entre governo e sociedade 
nesta construção. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Em seguida, o Presidente da Comissão Preparatória da Conferência das 
Cidades, Valdir Mestriner, tomou a palavra para a recepção inicial e considerações 
sobre a importância da Conferência. Também se pronunciaram a representante do 
Conselho Nacional das Cidades, Maria das Graças, e aos representantes dos 
segmentos que compõe o CONCIDADES-PR. Em suas falas afirmaram a importância 
do planejamento urbano, da participação social, da reforma urbana e do projeto de lei 
que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná, que trata sobre a 
mudança de caráter do CONCIDADES-PR tornando-o deliberativo. Dando sequência à 
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solenidade falaram o Presidente da COHAPAR, Mounir Chaowiche e o representante 
do Governo Federal, Diretor Geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek. 

As falas do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano do Paraná, 
Carlos Roberto Massa Junior, do Prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira e do Vice-
Governador, Flávio Arns, encerraram o evento. O Secretário de Estado saudou os 
membros da mesa, os patrocinadores e os participantes e iniciou seu discurso 
abordando a cidade como lugar para que o sujeito se realize com plenitude e da 
importância da Conferência das Cidades para projetar novas conquistas e responder 
indagações traçando caminhos para uma reforma urbana solidária e justa, tendo como 
centralidade o cidadão e a família. O Secretário discorreu sobre os temas dos eixos da 
Conferência e afirmou a importância dos instrumentos que visam o cumprimento da 
função social da propriedade para que esta se realize visando o bem-estar comum 
garantindo a qualidade de vida a todos. Enfatizou que os resultados alcançados nesta 
Conferência deverão se tornar uma cartilha para a ação do poder público e da 
sociedade, almejando que se transformem efetivamente em políticas públicas de 
desenvolvimento urbano. Exaltou a importância das reformas de base, como a reforma 
urbana, fundiária, política, educacional, tributária e universitária para que haja melhoria 
significativa na qualidade de vida todos os cidadãos e ampliação da distribuição de 
renda. Enumerou alguns dos principais objetivos e estratégias de ação de uma política 
de reforma urbana, enfatizando a contenção da especulação imobiliária; combate as 
grandes propriedades não utilizadas; combate aos lotes vagos em locais adensados; e 
democratização das ações públicas em investimento e infraestrutura. Ao final contou 
brevemente a história do movimento de Reforma Urbana no Brasil e das conquistas 
que obtiveram na Constituinte em 1988. Encerrou sua fala agradecendo o trabalho do 
Gilmário Ferraz da Silveira pelo trabalho realizado para que houvesse a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades, e agradeceu aos mais de 2000 delegados e 
delegadas que tornaram esta Conferência das Cidades a maior realizada em todo o 
Brasil1. 

                                                

1 Conferência na integra no Anexo 4 deste documento. 
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Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Na sequência o Prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, fez seu 
pronunciamento, desejando, inicialmente, boas-vindas a todos a Foz do Iguaçu. Em 
seu discurso discorreu sobre qual a reforma urbana que se quer, ressaltando que o 
descumprimento da função social da propriedade em todo país é um agravante da 
desigualdade social, e fazendo uso das palavras de Jean Jacques Rousseau, afirmou 
que a origem da desigualdade social em nossa sociedade se deu a partir da criação 
da propriedade privada. Finalizou sua fala agradecendo a presença de todos. 

A primeira parte da solenidade de abertura da Conferência foi encerrada com a 
palavra do Vice Governador Paraná, Flávio Arns, que destacou a fundamental 
importância da participação social na construção política, pois o povo organizado é 
quem faz as modificações. Afirmou que o Governador Beto Richa se comprometeu em 
enviar para a Assembleia Legislativa o projeto de Lei que torna o CONCIDADES-PR 
deliberativo, fazendo com que a população possa participar efetivamente do processo 
de decisão. Desejou boa Conferência e agradeceu a todos. 

Finalmente, desfez-se a mesa de abertura e o mestre de cerimônias solicitou a 
composição da mesa para a Palestra Magna.  

2.5.2. Palestra Magna 

Com o objetivo de problematizar os textos bases e subsidiar os debates da 5ª 
Conferência Estadual, foi programada, logo após a mesa de abertura, uma palestra 
magna com a presença do Professor Fabrício Leal de Oliveira, do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Compuseram a mesa, na qualidade de debatedor e mediador, 
respectivamente, os conselheiros estaduais Marcos Antonio Dorigão e Osni Bazílio 
Mendes. 
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Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

O anexo 5 deste documento contém a palestra na integra, contudo, vale 
destacar a ênfase nos limites do planejamento urbano e da opção institucional do 
campo de conquistas da reforma urbana que, para o palestrante, não tem surtido 
efeito significativo nos processos de produção e apropriação das cidades. Fabricio 
Oliveira destacou, ainda, que o debate atual sobre as cidades não poderia passar 
incólume às jornadas de junho, especialmente em função dos efeitos que as 
mobilizações produziram em termos de alterações nas decisões e nos arranjos 
políticos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. 

2.6. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO 

Como previsto na programação, a plenária da Conferência Estadual reuniu-se 
na manhã do dia 14 de agosto para debate e deliberação sobre o regulamento da 
conferência. Às 09h10min, o Presidente da Comissão Preparatória da Conferência das 
Cidades, Valdir Mestriner, deu início à agenda com indicação da ordem dos trabalhos 
para o dia, a saber: (i) leitura do regulamento da conferência; (ii) envio dos destaques 
por escrito à mesa coordenadora dos trabalhos e posterior debate, votação e 
aprovação pela plenária, com a ressalva de que as pessoas com deficiência visual 
poderiam fazer os destaques pelo microfone; (iii) informes gerais sobre o restante da 
programação da conferência. O Presidente da Comissão Preparatória concluiu 
agradecendo as pessoas que participaram do processo de organização da conferência 
e foram fundamentais para sua realização. 

Às 09h30min, seguindo a orientação sobre a ordem dos trabalhos da manhã, o 
Conselheiro Osni Bazílio Mendes deu inicio à leitura do regulamento, com a 
observação e reforço sobre o processo de apresentação por escrito dos destaques à 
mesa coordenadora que, ao final da leitura de todo o regulamento, seriam apreciados, 
debatidos e deliberados pela plenária. Após a leitura, foram apresentados os 
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destaques que trataram de questões de ordem do conteúdo e de correções 
gramaticais, as quais, após debate pela plenária, foram aprovadas. Ao final da sua 
fala, Osni discorreu sobre o processo de inscrição dos delegados para cada grupo de 
trabalho baseado na divisão por eixos e, em seguida, fez a leitura de toda a 
programação da conferência. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Em seguida, houve uma breve contextualização sobre o histórico da realização 
das conferências estaduais. De início, os participantes que estavam participando pela 
primeira vez de uma conferência das cidades foram conclamados a levantar os 
crachás. A constatação de que mais da metade do plenário participava pela primeira 
vez levou à conclusão, por parte da mesa, de que a cada nova edição da conferência, 
há maior diversificação da participação popular, tendo sido destacado este como um 
fator positivo para a construção dos conteúdos vinculado à participação social. Nesse 
sentido, se fez menção ao histórico da realização das conferências que iniciou há nove 
anos, destacando-se à inclusão dos diversos setores no debate das políticas públicas, 
em especial, a partir de 2003 com a inserção dos movimentos sociais, dos sindicatos 
patronais e dos trabalhadores, da academia, que passaram a participar dos debates 
em relação a questão das cidades. Logo após, como resultados desse processo, 
houve a criação dos conselhos dos planos diretores, de habitação e de saneamento. 
Destacou-se também que um dos objetivos da conferência é apontar as diretrizes para 
o desenvolvimento urbano no estado. 



15 

 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Por fim, ressaltou os desafios desse processo, sendo os principais o de 
pressionar o governo a fim de garantir a execução das propostas; exigir o 
comprometimento do poder público através do apoio e incentivo aos seus servidores 
na participação dos debates para o desenvolvimento urbano; exigir a capacitação dos 
conselhos municipais e; incluir os debates dos conselhos municipais (saneamento, 
habitação) nos Planos Plurianuais. 

Como encerramento desta sessão, Valdir Mestriner faz destaque a matéria 
veiculada em rede de TV, que comenta negativamente a participação dos delegados 
nos eventos e solicitou que os participantes da plenária levantassem novamente os 
crachás pra registro, como forma de reforçar a participação popular nos debates sobre 
as cidades, e encerrou o trabalho orientando os participantes da plenária a seguirem 
para seus grupos de trabalho. 

2.7. GRUPOS DE TRABALHO POR EIXOS 

No final da manhã do dia 14 de agosto, após a aprovação do regulamento, 
passou-se para os trabalhos dos grupos, que foram iniciados com palestras sobre 
cada um dos quatro eixos da 1ª parte do texto base. Os Coordenadores e Relatores 
indicados e foram submetidos à homologação pelos grupos que elegeu, ainda, um 
relator por grupo para acompanhar a sistematização das emendas e propostas. 
Apresenta-se a seguir os relatórios dos Grupos de Trabalho. 
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2.7.1. Grupo de Trabalho Eixo 1 - Participação e co ntrole social no 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano 

2.7.1.1. Composição da Mesa 

• Coordenador:  Ronald Peixoto Drabik, Associação Comercial e Industrial de 
Cascavel (ACIC), Cascavel, Segmento Empresarial. 

• Motivador:  Profa. Ana Lúcia Rodrigues - Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), Maringá. 

• Facilitador:  Ramon José Gusso, equipe de sistematização da Ambiens. 

• Relator indicado:  José Abel Brino Olivo, Observatório Social de Guarapuava, 
Guarapuava, Segmento das ONGs. 

• Assessora de relatoria:  Cynthia Carla Cartes Patrício, equipe de 
sistematização da Ambiens. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

2.7.1.2. Palestra 

As atividades do Grupo de Trabalho iniciaram às 11:30, com o coordenador 
Ronald Drabik agradecendo a participação de todos e apresentando a Motivadora, 
Profa. Ana Lúcia Rodrigues que realizou as abordagens orientativas e motivacionais 
do Grupo de Trabalho com a palestra “Função Social da Propriedade”. 

A Motivadora iniciou a palestra destacando que o tema da Conferencia 
Nacional, a Reforma Urbana, já vem sendo discutido há muito tempo. O cumprimento 
da função social da propriedade urbana, já inscrito na Constituição Federal de 1988, 
nos artigos 182 e 183 é fundamental, já que o mundo rural ficou para trás, que o nosso 
mundo é urbano. Para a palestrante, o urbanismo é o modo de vida predominante e 
isto é inexorável. Contudo, as condições de vida para que possamos ser felizes neste 
espaço são, ainda, muito incipientes e neste sentido a função social da propriedade 
tem sido letra morta. A palestrante destacou ainda que: 
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• O local de reprodução da vida não pode ser um objeto de investimento; 

• O urbano transformou-se em um espaço de lucratividade e a reforma urbana e a 
função social da propriedade viraram faz de conta; 

• A função social da propriedade se dá por meio de uma gestão democrática, sem 
participação não há possibilidade de a cidade cumprir a função da social e se 
reproduz a especulação imobiliária; 

• Antes de 1988 não havia um marco regulatório para reverter o caráter da cidade 
como espaço de ação dos agentes imobiliários. É a partir de 1988 que surge o 
principio da Função Social e de 2001 até hoje a gestão democrática assume no 
Estatuto da Cidade a possibilidade de reverter este quadro; 

• Apesar da importância do marco regulatório não se pode crer que o que vira lei, 
vira realidade. Por isso a participação não pode estar restrita apenas aos 
conselhos, é necessário inventar, ser criativo em relação à participação; 

• É necessário sair desta conferência com novas fórmulas para ampliar a reforma 
urbana e reverter a fórmula da cidade especulativa; 

• O Estatuto da Cidade, após 12 anos de existência ainda não cumpre a sua 
função, de coibir a especulação imobiliária; 

• A cidade deve ser para todos. Os recursos para o Programa “Minha Casa Minha 
Vida”, por exemplo, tem servido para novas formas de exclusão social, em uma 
lógica perversa, que só serve ao interesse de poucas pessoas. É necessário 
reverter este processo politicamente para implementar a reforma urbana, pois 
muito do que se fala ainda está no plano do discurso.  

2.7.1.3. Eleição do Relator: 

Finalizada a Palestra, iniciou-se a eleição do relator pelo Grupo de Trabalho, e 
este foi aprovado por unanimidade. 

2.7.1.4. Debate Livre 

Finalizada a eleição dos relatores, o Coordenador abriu à plenária para 
perguntas, solicitando que fossem feitas mediante entrega do crachá para melhor 
organização da mesa. 

1) Rogério, segmento dos trabalhadores (Maringá): como fazer para garantir que 
nos municípios, efetivamente sejam cumpridos o orçamento, em contrapartida 
a verba do Governo Federal, para evitar que estas se percam ou que sejam 
destinadas à outros investimentos? 

2) Delegado que não se identificou: destacou o problema de energia no Paraná, 
que é o maior produtor de energia do Brasil, pois tem a Itaipu Binacional, mas 
essa energia é vendida para o povo lá de São Paulo e nós paranaenses somos 
motivos de chacota. 

3) Sílvio Gonçalves, Movimento de Luta pela Moradia (MNLM): aborda a 
existência de ferramentas para o Controle Social e a necessidade de unir os 
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movimentos, para conseguir um país justo. Também destacou que é 
necessária terra para fazer a reforma urbana. 

4) Sonia, segmento dos trabalhadores (Araruna): demonstrou preocupação em 
como ficará a população rural que está sendo deixada de lado e a diferença já 
grande com  população urbana com 85% e rural 15%. Acha que a irá se 
acabar, pois nem tudo que é rural é produtivo.  

5) Sonia, assistente social: chama a sociedade civil para exercer a cidadania e 
constata o esvaziamento nas Conferências, a necessidade de potencializar a 
participação nos municípios. 

6) Delegado que não se identificou: como regular a especulação imobiliária que 
está acabando com o Programa do Governo Federal “Minha Casa Minha 
Vida”?  

7) Alcindo, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP): lembra a 
frase de “John Kenedy: “não pergunte o que o país pode fazer por você, mas 
sim o que você pode fazer pelo país” e, ainda, que as coisas acontecem nas 
cidades, as cidades são legisladas por políticos colocados nas câmaras e não 
fazemos nosso papel, de aprovar ou reprovar. Continuamos a votar em troca 
de favores, optamos por política clientelista, lembra ainda que as eleições 
estão próximas e que podemos reprovar estes políticos mandando-os para 
casa nas próximas eleições. 

8) Celso Santos, do Movimento Negro (Paranavaí): que possibilidade nós temos 
de, a partir desta Conferência, termos poder de mudar as coisas neste país 
com a da participação da sociedade civil. 

9) Nelson (Janiópolis): levanta a questão da dificuldade que a sociedade civil teve 
para vir a esta Conferência exercer a participação e o controle social devido a 
ausência de incentivo por parte dos governos estadual e municipal que 
deveriam ser parceiros. É necessário repensar os conselhos municipais, 
melhorar a qualidade. Há a necessidade de tratar de forma diferente os 
municípios menores, que não podem ser comparados com Curitiba. Uma 
proposta seria fazer Conferências Municipais e Macrorregionais e Conferência 
Estadual. É necessário voltar aos municípios e cobrar dos prefeitos que façam 
reuniões com a população. 

Após a fala do Nelson, o Coordenador, verificando a vontade de mais algumas 
pessoas em levantarem outras questões, abriu mais tempo para outras falas.  

10) Aline, poder legislativo (Castro): não se pode generalizar, é o mesmo que 
dizer que nenhum aluno é bom, nenhum professor é bom. A solução sobre o 
controle social é na urna e não é só estrutura que falta, é também interesse. 

11) Lindelma Furtado, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema 
(Londrina): existe uma parede entre a sociedade civil e o estado que impede 
a construção de outra política. Convidou a todos a lamentar, escrever, 
notificar, tirar um documento de verdade para não ficar ao vento. Lamentou a 
ausência do Governador Beto Richa na Conferência, que perdeu a melhor 
Conferência Estadual que já houve. 

12) Carlos: o Conselho das Cidades tem que ser forte, pois tem responsabilidade 
política. Poucos representam os movimentos sociais, pois estamos numa 
sociedade capitalista. 
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13) Edson (Apucarana): os políticos, em sua maioria, representam grandes 
interesses corporativos. 

14) Delegado que não se identificou: o modelo “minha casa minha vida” produz 
habitação longe da cidade. Como podemos fazer, qual modelo utilizar? 

15) Josemar: como se faz um processo de capacitação sem apoio da federação? 

16) Maria Isabel, do movimento feminista: no processo de urbanização ainda 
existem municípios rurais que também tem comunidade urbana. É possível 
ter outra forma de desenvolvimento sustentável: voltar para o interior não é 
um retrocesso. 

17) Marcelino: não tivemos capacidade de avançar desde a 1ª Conferência, então 
o que estamos fazendo aqui? 

18) Ana Carmen: na Conferência temos várias formas de avançar, como criação 
de fóruns e projetos de iniciativa popular. 

Após a realização das perguntas, a palestrante as respondeu em bloco. 
Destacou que a participação que inclua um é simples em uma sociedade homogênea, 
mas quando se fala sob a perspectiva de uma sociedade desigual é muito mais 
complexo. A ampliação da esfera democrática tem que explicitar os conflitos de 
interesses da sociedade. O dissenso é fundamental para construção de uma nova 
política urbana e isso deve reger o espaço onde se  conduz a gestão democrática. 

Esta etapa finalizou às 13h15min, em seguida o Coordenador agradeceu a 
participação de todos, e convocou para o início dos trabalhos no período da tarde, às 
14h00. 

2.7.1.5. Início dos trabalhos de debate das emendas e das propostas 

O trabalho da tarde foi iniciado às 14h30min e foram os seguintes os 
procedimentos adotados:  

1) Leitura das emendas propostas ao Texto Base I (1.1 Participação e Controle 
Social No Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano - SNDU); 

2) Votação das emendas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

3) Leitura do Texto Base 2 – Priorização de Propostas do Ministério das Cidades 
(Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano - SNDU); 

4) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

5) Leitura do Texto Base 3 – Propostas Estaduais; 

6) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição.  

7) Encaminhamento, leitura e votação das Moções. 

 Todo o trabalho correu relativamente dentro da ordem. Houve algumas 
discordâncias, mas o Coordenador as conduziu de forma tranquila. O trabalho foi 
encerrado às 20h15min. 
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2.7.1.6. Problemas Gerais 

1) Infraestrutura: os equipamentos não estavam devidamente preparados para 
que as emendas fossem projetadas destacando as originais e as que estavam 
sendo alteradas. Isto causou um pouco de descontentamento e atrasou um 
pouco o início dos trabalhos. Após a concordância entre a mesa e a plenária, 
decidiu-se seguir sem a projeção das propostas alteradas. 

2) Treinamento da equipe de apoio no auditório: notou-se uma falta de 
treinamento da equipe de apoio que, apesar de mostrar-se prestativa, não 
colaborou com eficácia. 

3) Canal de informações: os participantes sentiram dificuldade em se deslocar 
para os seus devidos Grupos de Trabalho, pois ninguém sabia informar onde 
estavam exatamente localizados os Grupos de Trabalho. 

4) A metodologia aprovada no regulamento não foi seguida rigorosamente, mas a 
condução dos trabalhos, apesar disso, correu tranquilamente. 

5) O tempo reservado para a segunda parte do trabalhos dos Grupos pareceu 
insuficiente, pois o trabalho teve que ser prorrogado por aproximadamente 
duas horas em relação ao previsto. 

 

2.7.2. Grupo de Trabalho Eixo 2 - Fundo Nacional de  Desenvolvimento 

Urbano (FNDU) 

2.7.2.1. Composição da Mesa 

• Coordenador:  Mirabel Caldeira Lopes, Conselheiro Titular do CONCIDADES-
PR pela Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. 

• Motivador:  Alberto Velloso Machado, Procurador do Ministério Público. 

• Facilitador:  Stefania Poeta Pontes, equipe de sistematização da Ambiens. 

• Relator 1:  Clarice Metzner, Ministério Público. 

• Relator 2:  Walter Xavier, delegado pela Associação Comercial do Paraná. 

• Assessora de relatoria:  Maria Emília Rodrigues, equipe de sistematização da 
Ambiens. 

2.7.2.2. Palestra:  

As atividades do Grupo de Trabalho iniciaram às 11h30min, com o 
Coordenador Mirabel Caldeira Lopes agradecendo a participação de todos e 
apresentando o Motivador, Dr. Alberto Velloso Machado. Este realizou as abordagens 
orientativas e motivacionais do Grupo de Trabalho do Eixo II, cujo tema da Palestra foi 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano.  

O Motivador iniciou a fala comentando a importância da atuação dos cidadãos 
em instituições políticas, pois esta transforma a realidade. Segundo ele, o FNDU surge 
a partir dos Conselhos, ou seja, da participação democrática que coloca em pauta a 
discussão sobre a questão urbana, bem como também leva a compreensão por parte 
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dos agentes políticos diversos sobre demandas sociais específicas. Sobre estas 
questões, o palestrante destacou os seguintes pontos: 

• Com o crescimento e aglomeração de grande parte da população brasileira nas 
cidades nas últimas décadas, surgem demandas em torno das questões 
relativas à habitação e urbanismo, que carecem de soluções por parte do Poder 
Público. 

•  A experiência na militância dos direitos humanos fez com que percebesse que 
há diversos grupos, diversas vozes, que devem ser incluídas na problemática da 
cidadania, como a participação das mulheres, por exemplo. Além disso, o 
problema urbano vai além da questão da infraestrutura, mas trata do direito à 
cidade e à vida plena. 

• Em relação à habitação, deve ser feita a crítica ao Programa Minha Casa Minha 
Vida, que não está sendo conduzido para a promoção da cidadania dos mais 
carentes. É necessário defender a Habitação de Interesse Social, por ser mais 
abrangente. 

• Deve-se atentar que as cidades são heterogêneas: diversidade cultural e étnica 
produz demandas variadas dentro da mesma cidade. Assim, há a necessidade 
de organização social para a conquista de um determinado nível de 
homogeneidade para todos. 

• Importância de que se combata a origem dos nossos problemas sociais. Por 
exemplo, sobre a questão da violência, esta é efeito e não causa. Deve-se 
atacar a causa, pois até agora só temos lidado com os efeitos. Se vamos discutir 
reforma urbana deve-se pensar nestas questões também. 

• Há a necessidade de reformulação dos Fundos. Há, no Brasil, uma tradição em 
criá-los não como política púbica, mas como mero financiador. 

• A Constituinte de 1988 trouxe uma nova utopia no Brasil, a importância da 
democracia participativa. Inclui-se a participação política, que pode ser entendida 
como direta e até mesmo deliberativa. Desta forma, têm-se a premissa de que 
somos uma sociedade também participativa. 

• Disto resulta que os conselheiros desempenham um importante papel e por isto, 
precisam ser treinados, capacitados para melhor compreenderem as questões 
do município que representam. 

• É necessário destacar quais são as questões concernentes ao Desenvolvimento 
Urbano: tudo que se refere às políticas e ações referentes à cidade. 

• O Fundo deve então ser destinado a “costurar” diversas políticas urbanas, para 
então promover o desenvolvimento urbano. 

• Por fim, uma questão para se refletir: somos urbanos? Em relação ao significado 
original de “urbanidade” – como civilidade, educação, respeito e amorosidade.  
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2.7.2.3. Eleição do Relator: 

Houve uma pausa antes que fossem encaminhadas as perguntas ao 
palestrante, para que fosse realizada a eleição do relator pelo Grupo de Trabalho. 
Candidatou-se o delegado Walter Xavier, de Curitiba, representante da Associação 
Comercial do Paraná. Votação: aprovado por unanimidade. 

2.7.2.4. Debate Livre 

1) Mauro (Curitiba): Lei de Acessibilidade que não é cumprida. Como exigir da 
prefeitura? 

2) Fanini (Curitiba): Fundos? Quais as forças, quais as chances da sociedade civil 
organizada atuar? Como ter domínio do tema? 

3) Gisiane: comentou a respeito da metodologia propondo destaques nas novas 
propostas. 

4) Alberto Nogueira: nas pequenas cidades há necessidade de avançar na área 
rural em função dos loteamentos irregulares? Como proceder adequadamente?  

Os trabalhos foram suspensos às 12h53min restando quatro perguntas para o 
período da tarde, que teve início às 14h10min. 

5) Artur Lima: comentário sobre os projetos de moradia popular, demonstrando 
preocupação com irregularidades (venda, aluguel). 

6) Pedro J. Macedo (Toledo): comentário sobre as calçadas para acessibilidade; 
os loteamentos e os depósitos de ferro velho, questões para as quais não se 
tomam providências. 

7) Rafael, Poder Legislativo (Porto Amazonas): o Fundo será constituído como o 
FUNDEB ou também haverá recursos orçamentários próprios para os 
municípios? Há plano de aplicação do orçamento? O Conselho é orientador ou 
gestor? 

8) José (Ponta Grossa): comentário sobre incluir municípios na discussão dos 
conselhos e discutir a limitação dos planos diretores.  

O palestrante respondeu a todas as questões “em bloco”, reforçando a 
necessidade da atuação dos Conselheiros e demais agentes participativos no sentido 
de também cobrarem e fiscalizarem o Poder Público na implantação de determinadas 
políticas públicas, bem como sobre o próprio FNDU. Quanto aos recursos do FNDU e 
sua aplicação, isto ainda deve ser estudado e elaborado com ampla participação da 
sociedade civil. Em relação às políticas de habitação, comentou que o problema maior 
está na qualidade da habitação, que deve ser repensada, além da necessidade de 
fiscalização da compra, venda e aluguel dos imóveis. Neste aspecto também devem 
ser adotadas políticas de regularização fundiária onde houver necessidade.  

2.7.2.5. Início dos trabalhos de debate das emendas e das propostas:  

Os debates das emendas e propostas iniciaram logo após a conclusão da fala 
do palestrante, sem intervalo, e os procedimentos adotados foram: 

1) Leitura das emendas propostas ao Texto Base I (1.2 Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – FNDU); 

2) Votação das emendas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 
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3) Leitura do Texto Base 2 – Priorização de Propostas do Ministério das Cidades 
(FNDU); 

4) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

5) Leitura do Texto Base 3 – Propostas Estaduais; 

6) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição.  

7) Encaminhamento, leitura e votação das Moções. 

Além da Metodologia adotada, também estipulou-se um tempo máximo de 2 
min. de fala aos delegados, quando estes solicitassem questão de ordem, ou algum 
comentário a respeito dos destaques a serem votados. Todos os destaques deveriam 
ser entregues por escrito. 

2.7.2.6. Problemas Gerais: 

Houve um problema inicial na projeção, pois não houve como compartilhar os 
arquivos a serem projetados com o outro computador. Situação que foi resolvida 
durante a votação das emendas, depois do intervalo da tarde (às 18h30min), 
conectando-se o computador ao projetor via cabo. 

Não houve dentro do grupo em questão uma orientação inicial por parte da 
coordenação a respeito da metodologia para o encaminhamento das votações, o que 
gerou vários problemas. Num primeiro momento, os destaques não estavam sendo 
enviados por escrito, os participantes do grupo os falavam diretamente ao microfone e 
sem se identificarem (só o fizeram depois de solicitado pela relatoria). O tempo de fala 
era ultrapassado a todo instante e os delegados geralmente pediam questão de ordem 
para tentar organizar a votação, trabalho que compete à mesa. Isto dificultou em muito 
as votações e o próprio processo de relatoria desta parte do trabalho. Esta situação se 
estendeu até às 18h30min, quando a votação passou a ser encaminhada de acordo 
com a metodologia, após a substituição provisória da coordenação, que foi assumida 
por José Ricardo Vargas de Faria, que repassou as orientações para o 
encaminhamento dos trabalhos. Até então, apenas tinha-se votado as primeiras 
emendas (geral e as da linha 28); 

Além destes problemas que colaboraram para atrasar a discussão e votação 
das emendas e propostas, houve atraso das atividades do grupo desde o início, pois a 
abertura dos trabalhos já começou atrasada em relação ao Cronograma. A palestra 
também ultrapassou o tempo programado, fazendo com que os trabalhos se 
iniciassem com mais de 1 (uma) hora de atraso; 

Em função destes acontecimentos, os trabalhos do grupo apenas se 
encerraram às 22h35min e, ainda assim, alguns delegados queixaram-se de que faltou 
tempo para se discutirem as Propostas Estaduais de maneira mais aprofundada.  

2.7.2.7. Registro dos debates, destaques, e votações: 

Conforme relatado anteriormente, houve dificuldades iniciais em razão do não 
seguimento da metodologia adotada para a realização dos trabalhos do grupo. Assim, 
os primeiros debates, em sua maioria, se voltaram para a tentativa de organizar o 
processo, o que atrapalhou os destaques e a votação.  Depois de reorganizado o 
processo, as atividades seguiram tranquilamente, com poucas divergências em 
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relação aos destaques dados, a maioria das propostas e emendas votadas foi 
aprovada ou rejeitada por contraste. 

2.7.3. Grupo de Trabalho Eixo 3 - Instrumentos e po líticas de integração 

intersetorial e territorial 

2.7.3.1. Composição da Mesa 

• Coordenador:  Hélio Bampi  

• Motivador:  Liana Carleial 

• Facilitador:  Giovanna Milano, equipe de sistematização da Ambiens. 

• Relator indicado:  Paulo Nobukuni 

• Assessora de relatoria:  Débora Follador, equipe de sistematização da 
Ambiens. 

2.7.3.2. Palestra 

As atividades do Grupo de Trabalho iniciaram às 11:30, com o Coordenador 
Hélio Bampi agradecendo a participação de todos e apresentando a Motivadora, Prof. 
Liana Cadeial. Esta realizou as abordagens orientativas e motivacionais do Grupo de 
Trabalho do Eixo III. 

A Motivadora iniciou sua palestra agradecendo à organização pelo momento 
tão importante para a população desde 2003, quando as pessoas perderam o medo e 
passaram a fazer reivindicações. Citou Lenine e Arnanldo Antunes, “A cidade é tanto 
do mendigo quanto do policial (...)” e Caetano Veloso: “(...) e quem vem de outro 
sonho de felicidade aprende depressa de chamar-te de realidade”.  

Em seguida colocou que as dificuldades urbanas - concentradas nos centros 
urbanos pelo desenvolvimento - atingem a população de diferentes modos, seja pela 
questão da mobilidade, da acessibilidade, em todas as cidades paranaenses. O 
problema das calçadas, a dificuldade de acesso às edificações etc. Todos esses 
problemas são incentivos para a população se reunir. 

Ao longo da palestra, foram destacados os seguintes pontos: 

• O desenvolvimento do sec. XX foi concentrador, segregador e Curitiba é um 
exemplo dessa segregação. 

• Recentemente, ao se observar o processo de desenvolvimento que contemplou 
a retomada do crescimento, a política social, a transferência de renda, a política 
de valorização do salário mínimo etc., pode-se concluir que o mercado interno 
nacional é uma peça importante para o desenvolvimento do país e que, não 
obstante, o caos urbano gerado pelas remoções, incêndios nas favelas, boom 
imobiliário, revela que a questão central do desenvolvimento urbano é a 
propriedade. 

• As UPPs significaram para o Rio de Janeiro um avanço no trato da segurança 
pública, a revalorização urbana daquelas favelas. 
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• Com o último IDH, divulgado pelo PNUD, onde houve uma ascendência em 
50%, as pessoas suspiraram aliviadas. Entretanto, a Raquel Rolnik disse que 
não dá para suspirar aliviado por que há uma continuidade das condições 
precárias. Com isso, reeditou a questão regional brasileira. Enquanto não 
resolvermos as desigualdades regionais brasileiras, não construiremos uma 
nação, jamais seremos uma nação enquanto isso não for resolvido. 

• Quando se fala nas discussões da intersetorialidade há uma necessidade de se 
ampliar esse conceito de intersetorial. Não pensar só na mobilidade, 
saneamento etc., mas pensar nessas questões juntamente com a saúde, IDH, 
educação etc. Nós precisamos de uma verdadeira revolução na formação do 
servidor público. E isso não é fácil, é tarefa de todos. O servidor público deve 
reconhecer o seu valor.  

• Deve-se dar importância às pequenas cidades da mesma forma que se 
ressaltam as grandes metrópoles. 

• O estado brasileiro precisa ser mais proativo, precisa cobrar contrapartidas das 
empresas que ganham licitações.   

• Encerrada a palestra, Hélio Bampi fez algumas considerações: 

• Apesar da existência do Estatuto da Cidade há 10 anos, foram necessárias as 
manifestações para que os gestores públicos olhassem para a população. 

• Os conselheiros da Conferência precisam ser protagonistas da participação 
popular. 

• A população e os servidores públicos não podem deixar que as coisas erradas 
aconteçam.    

2.7.3.3. Debate Livre 

1) Vereadora (Londrina): Como fazer com que as decisões e encaminhamentos 
tomados nas conferências sejam colocados em prática? Como cobrar do 
Estado essa devolutiva? 

2) Segmento sindical (Maringá): O que fazer com a questão do lixo? Como educar 
a população? E com relação à desapropriações... Como são aprovadas? 

3) Movimento nacional de moradia (Foz do Iguaçu): De que forma poderíamos 
fazer com que os recursos públicos que são destinados para a área que 
estamos discutindo possam ser integrados para que eles tenham melhor 
proveito? E a questão da MCMV... A aplicação desses recursos tem 
privilegiado muito mais os empreendedores e não a questão social. Como 
fazer?  

Palestrante respondeu às questões “em bloco”, iniciando a resposta dizendo 
que a sensação de que não saímos do lugar é, de fato, real, e que sempre há o 
questionamento sobre quando será a devolutiva da conferência anterior. Por isso, 
disse, não podemos fazer de conta que estamos participando. É claro que isso exige 
uma participação mais deliberativa e, quanto a isso, argumenta que precisamos de um 
avanço institucional que deve partir da conferência. No ponto de vista da 
intersetorialidade, coloca que é imprescindível a análise das questões peculiares de 
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cada município. Quais são os instrumentos para a “reforma urbana já”? Num contexto 
urbano que não muda, é natural que os setores urbanos privados se apropriem disso. 
Acrescenta que o sistema brasileiro é aprisionado e que há contrapartidas em todas as 
áreas. No que se refere ao setor privado, diz que o mesmo se apropria dos 
movimentos e que a saída é fazer com que esse setor trabalhe a favor da coletividade. 
A questão cidadã é necessária em todos os momentos da vida. No que tange ao lixo, 
é necessário se pensar em redes de cidades. 

4) Luis Carlos, movimento social (São José dos Pinhais): Como fazer com que 
todas as pessoas tenham acesso à cidade? 

5) Organização Não Governamental: às pessoas com deficiência: onde está a 
maior deficiência? Naquela que se vê ou naquela que não se vê? Cadê o 
repasse de recurso para atender a toda essa população (SUS)? 

6) Rio Branco do Sul: de que forma podemos estar nessa conferência, levando 
para a nacional, a possibilidade de viabilidade de instrumentos que possam 
trazer para rede de cidades? 

7) Samuel (Londrina): tenho uma denúncia, várias propostas (de vários 
municípios) não estavam no caderno da conferência, o que prejudicava a 
participação dos delegados. 

José Ricardo Vargas de Faria, representante da equipe consultora responsável 
pela sistematização da Conferência, esclareceu ao Samuel que, no que tange às 
propostas, os municípios tinham um prazo para envio até 31 de junho, e que esse 
prazo foi prorrogado. Não obstante, muitos municípios não registraram e aqueles que 
o fizeram, tiveram dificuldade para registrar as emendas no sistema (alguns 
municípios registraram no campo errado), o que gerou alguns problemas no trabalho 
de sistematização. Por fim, lembrou que o momento da conferência pode ser utilizado 
pelos municípios para acrescentar novas questões e trazer novamente o debate 
ocorrido no município. 

8) Livercina (São José dos Pinhais): por que nós, de forma organizada, estamos 
na 5ªConferência e não conseguimos avanços significativos desse segmento? 
Será que não falta tomarmos uma atitude mais séria? 

9) Marcia Pereira, Vereadora (Pinhais): por que não é implantado o 
cofinanciamento do governo estadual em várias itens? Precisamos ter um 
cofinanciamento do governo estadual e federal, precisamos de recursos. 

Palestrante respondeu às questões “em bloco”, iniciando a resposta 
destacando as questões da acessibilidade e da fronteira. Em seguida, argumentou que 
a democracia do Brasil é recente, sendo necessária a valorização do que foi 
conseguido. Colocou que não se deve transferir ao funcionário público o erro do 
gestor. Nenhum funcionário público pode mais dizer que fez por que foi mandado a 
fazer. Todos os brasileiros são responsáveis pelo que é feito. No que se refere à 
questão do urbano e rural, coloca-se que um não pode ser pensado sem o outro. O 
rural está ligado ao urbano. Existem vários elementos que têm relação com o avanço 
institucional que precisa ser desenvolvido. O município que é mais organizado 
capturará pra si os recursos. Precisa-se avançar institucionalmente, especialmente as 
macrorregiões brasileiras precisam avançar institucionalmente. Como se pode evitar 
que a política partidária interfira nas políticas envolvidas no município? O papel do 
funcionário público é muito importante nesse sentido.  
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2.7.3.4. Início dos trabalhos de debate das emendas e das propostas 

Procedimentos adotados:  

1) Leitura das emendas propostas ao Texto Base I (1.2 Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – FNDU); 

2) Votação das emendas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

3) Leitura do Texto Base 2 – Priorização de Propostas do Ministério das Cidades 
(FNDU); 

4) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

5) Leitura do Texto Base 3 – Propostas Estaduais; 

6) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição.  

7) Encaminhamento, leitura e votação das Moções. 

Além da Metodologia adotada, também se estipulou um tempo máximo de 2 
min. de fala aos delegados, quando estes solicitassem questão de ordem, ou algum 
comentário a respeito dos destaques a serem votados. Todos os destaques deveriam 
ser entregues por escrito.  

2.7.3.5. Problemas Gerais 

• O relator indicado ausentou-se da sala do Eixo II não contribuindo, desta forma, 
com o andamento dos trabalhos realizados. 

• Muito embora tenha sido realizada uma reunião prévia com os coordenadores 
dos grupos de trabalho para a orientação da metodologia, notou-se que o início 
dos trabalhos no grupo em questão foi consideravelmente conturbado, uma vez 
que persistiram algumas dúvidas sobre a forma de condução. 

• O fato de haver distinção na forma de votação entre as emendas do texto 
nacional e as propostas elaboradas municipalmente acarretou momentos 
conflituosos entre plenária e mesa coordenadora do eixo. 

• A coordenação, contudo, contornou os problemas e concluiu os trabalhos sem 
maiores dificuldades. 
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2.7.4. Grupo de Trabalho Eixo 4 – Políticas de Ince ntivo à Implantação de 

Instrumentos de Promoção da Função Social da Propri edade 

As 10h25min, o Coordenador indicado pela comissão organizadora da 
Conferência, Orlando Bonette e a relatora Débora Barreto deram início aos trabalhos 
do dia. Em seguida, foi apresentado José Ricardo, facilitador desta seção, que fez 
uma apresentação da programação prevista para a manha e tarde de trabalhos.  

2.7.4.1. Composição da Mesa e eleição do relator 

Após abertura, o coordenador do grupo fez a apresentação dos integrantes da 
mesa. Em seguida, deu-se inicio a eleição do relator, um delegado(a) da plenária que 
ajudaria na organização e sistematização dos debates. Apresentaram-se os seguintes 
candidatos: Juliano, Paloma, Djalma, Marice e Neuza. Após breve apresentação dos 
candidatos, deu-se início a votação com turno e returno, sendo eleito o delegado 
Juliano Dalto a compor a mesa como relator. Sendo assim, o grupo teve como 
composição da mesa: 

• Coordenador:  Orlando Bonette, conselheiro titular do CONCIDADES-PR. 

• Motivador:  Leandro Franklin Gorsdorf, Observatório de Políticas Públicas do 
Paraná. 

• Facilitadores:  José Ricardo Vargas e Daniele Pontes, equipe de sistematização 
da Ambiens. 

• Relator indicado:  Débora Barreto, conselheira titular do CONCIDADES-PR pela 
SNPU. 

• Relator eleito:  Juliano Dalto, delegado. 

• Assessor de relatoria:  Marcus Vinícius Concatto, equipe de sistematização da 
Ambiens. 

2.7.4.2. Palestra 

Em seguida, José Ricardo apresentou brevemente o palestrante e motivador, 
Leandro Gorsdorf, professor de Direito na UFPR e integrante do Observatório de 
Políticas Públicas do Paraná que deu sequência ao seu conteúdo que tratou como 
tema central a “Função Social da Propriedade”. A palestra teve duração de 45 minutos 
e abordou, principalmente, os seguintes temas: 

• O significado de acesso à terra está garantido e estabelecido na constituição 
federal. 

• Segundo diagnóstico do observatório de políticas públicas, há atualmente e de 
maneira histórica uma restrição do uso do território como função social. 

• O acesso a terra urbanizada bem localizada e a serviços públicos ditam a 
valorização imobiliária.  

• Problemas da valorização imobiliária: (i) Compra pelo estado para regularização, 
(ii) Criação de favelas e bolsões, (iii) Após compra e regularização pelo estado o 
mercado imobiliário retorna a essas terras e as compra novamente e os 
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moradores necessitam se deslocar novamente, normalmente para área com 
restrição ambiental. 

• Os municípios tem que usar de todos os instrumentos para frear o mercado 
imobiliário, a saber: (i) ZEIS – imóveis vazios, (ii) IPTU progressivo no tempo, (iii) 
Direito de preempção. 

• Há diversos instrumentos de para captação de recursos para regularização 
fundiária. Existem, mas não são usados. Porque isso acontece? Pois os 
municípios não o fazem por questões políticas. 

• Oportunidades perdidas: (i) Plano diretor deveria ter atrelado os instrumentos 
aos espaços urbanos, (ii) Plano de habitação de interesse social – necessidade 
para acesso aos fundos, os quais não incluíram a questão de regularização 
fundiária nos diagnósticos. 

• Atualmente, há diversos conflitos fundiários. O CONCIDADES propõe uma 
política para mediação de conflitos e o Estado precisa tomar uma resolução para 
criação de política para mediação de conflitos. 

• Prática para prevenção dos conflitos: criar estoque de terras pelo governo para 
distribuição a população de baixa renda. 

• Governo Federal deve ser o indutor para regularização através de: (i) Fontes de 
financiamento, (ii) Assistência técnica, (iii) Revisão dos Planos Diretores – incluir 
a função social da propriedade urbana. 

• Governo Estadual deve: (i) criar linhas de financiamento, (ii) garantir a função 
social nas áreas metropolitanas (Instrumentos de planejamento territorial), (iii) 
ser o agente principal para realização de diálogo com os cartórios para 
possibilitar os registros e buscar a estatização destes serviços, (iv) promover a 
interlocução com o Tribunal da Justiça para facilitar a regularização 

• Responsabilidade dos municípios: feita por todos, escutada por todos. 

2.7.4.3. Debate Livre 

Ao final da palestra as perguntas realizadas foram: 

1) Paulo Henrique (Maringá): A Criação de um empresa pública para auxiliar os 
municípios no planejamento e na captação de recursos, seguindo o modelo da 
EMBRAPA na agircultura, seria uma medida efetiva para execução de 
programas voltados à função social dos terrenos? O palestrante afirmou que 
acha interessante a ideia, mas destacou que há necessidade de recorrer à lei 
de assistência técnica que já garante esse suporte questionado pelo delegado. 

2) Marlon (Rio Branco): Se o cidadão tem o direito à propriedade, por que este 
deve arcar com altos custos referentes aos registros imobiliários? Com os altos 
impostos e taxas cartorárias, muitos cidadãos não têm condições de garantir tal 
direito. Em resposta ao delegado, o palestrante apresentou mecanismos 
existentes, a exemplo do decreto que autoriza o primeiro registro de imóveis de 
maneira gratuita e reforçou a necessidade de combater o mercado que envolve 
os cartórios. 
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3) Albuquerque (Curitiba): o tema é Função Social da Propriedade e a ênfase se 
deu basicamente na regularização fundiária. Acabou-se o conflito fundiário? 
Não existem mais ações de ocupação pelo MST? Nem dos movimentos pela 
moradia? Em resposta o palestrante afirmou que há sim movimentos de 
ocupação dos terrenos nas cidades e que tanto estes quanto o MST são 
movimentos legítimos. 

Após responder a cada delegado, outros integrantes da plenária teceram 
comentários sobre temas diversos, a saber: (i) Neuza do Movimento pela moradia - 
afirmou terem dificuldades para uso dos instrumentos existentes; (ii) Ze de Londrina - 
afirmou que o maior problema não são os cartórios, mas sim a regularização desses; 
(iii) Odair do Sindicato dos trabalhadores rurais da Lapa, afirmando que o MST tem 
também o objetivo de melhorar muito as cidades: discussão para dentro das áreas 
urbanas – lotes pequenos para produção alimentícia nos grande centros urbanos; (iv) 
João Batista de Ponta Grossa quando apontou que existem muitas leis,  mas a 
percepção do município é que faltam leis e instrumentos; e (v) Anadal do Movimento 
de combate a corrupção, afirmando que não vê sua luta sendo abordada nos textos do 
caderno.  

Após a realização dos comentários finais sobre as perguntas e colocações 
realizadas pelos delegados, o palestrante agradeceu a oportunidade e reforçou que 
para haver mudança há que haver mobilização e que a Conferência das Cidades é um 
espaço propício ao debate e que por essa razão, deve-se fazer valer a participação de 
todos. Encerrou sua colocando-se a disposição dos delegados para quaisquer dúvidas 
que não tenham sido esclarecidas durante a palestra. Em seguida, o coordenador da 
mesa agradeceu ao palestrante e encerrou o debate às 12h25min, reforçando que os 
trabalhos no período da tarde se iniciariam as 14h00min, pontualmente. 

2.7.4.4. Registro dos debates - emendas e propostas 

O trabalho no período da tarde teve início as 14h33 com abertura realizada 
pelo coordenador da mesa que em seguida passou a palavra à facilitadora dos 
trabalhos, Daniele Pontes que logo se apresentou e deu inicio apresentando o método 
a ser utilizado neste grupo de trabalho, sendo: 

1) Leitura das emendas propostas ao Texto Base I  

2) Votação das emendas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição, devendo estes serem entregues por 
escrito aos integrantes da mesa para inclusão no documento geral e posterior 
debate 

3) Leitura do Texto Base 2 – Priorização de Propostas do Ministério das Cidades; 

4) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição; 

5) Leitura do Texto Base 3 – Propostas Estaduais; 

6) Votação das propostas e dos novos destaques de acordo com a seguinte 
ordem: supressão, modificação e adição, devendo estes serem entregues por 
escrito aos integrantes da mesa para inclusão no documento geral e posterior 
debate. 

7) Encaminhamento, leitura e votação das Moções que poderiam ser 
encaminhadas por escrito à mesa que durante a tarde de trabalho também 
seriam sistematizadas para leitura e aprovação.  
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Tendo feito os esclarecimentos iniciais, a facilitadora deu sequência aos 
trabalhos e fez a leitura da primeira emenda modificativa com incidência no texto geral 
proposto pelo Ministério das Cidades e posteriormente, as demais emendas e 
propostas. 

No início dos trabalhos, houve certa discordância dos delegados em razão da 
metodologia adotada pela facilitadora que optou por abrir as votações para, 
primeiramente, a aprovação do texto base como tal, sem considerar as emendas já 
pontuadas nas conferências estaduais. Esse formato inicial causou um pouco de 
confusão durante os debates, mas logo foi resolvido pela própria facilitadora.  

Cabe ressaltar que durante os debates, vários delegados participaram de 
maneira efetiva para a construção dos conteúdos apresentados, defendendo seus 
posicionamentos e pontos de vista. Houve, no entanto, momentos de discussão que 
acabavam causando conflitos entre delegados e mesa coordenadora, vezes por falta 
de respeito aos critérios definidos para os debates, vezes por falta de controle do 
coordenador da mesa que não se opunha ao não cumprimento das regras estipuladas. 
Durante o debate, ainda relacionado ao texto base I, foi aberta votação à plenária para 
realização de intervalo para o café, decisão negada por contraste pela plenária, uma 
vez que o conteúdo dos trabalhos era muito extenso e havia pouco tempo para o 
debate. Mesmo tendo votado pela manutenção dos trabalhos, sem o intervalo, alguns 
delegados decidiram ausentar-se da plenária, contrariando a decisão da mesma. Aos 
poucos, os delegados retornaram ao grupo e continuaram as discussões. 

Mesmo com todo o conteúdo proposto a esta etapa da conferência, todas as 
emendas e propostas foram lidas, debatidas, destacadas e aprovadas, com término 
dos trabalhos acontecendo às 20h20. A participação dos relatores que compuseram a 
mesa foi, desde o início dos trabalhos, de extrema importância ao processo de registro 
das emendas, propostas e moções, visto que auxiliaram de maneira eficiente e 
estratégica a conclusão das tarefas e atribuições. Ademais, vale ressaltar o importante 
papel da facilitadora que assumiu a moderação dos trabalhos e conseguiu concluir a 
meta de trabalho do dia. 

2.7.4.5. Problemas gerais 

• Houve um problema na projeção dos conteúdos, pois não houve como 
compartilhar os arquivos utilizados pelo relator com o computador central ligado 
ao projetor, situação que foi resolvida somente após inicio dos trabalhos. Esta 
falha gerou dificuldade para registro dos destaques até a solução do problema. 
Mesmo com essa solução, os participantes da plenária exigiam acompanhar 
toda a discussão realizada no grupo pela projeção no telão. Assim, foi 
necessário a conexão direta do computador ao projetor via cabo. 

• O coordenador da mesa solicitou que, em função de seus problemas de visão, a 
leitura dos textos fosse realizada pela facilitadora. Com isso, praticamente toda a 
responsabilidade de coordenação e moderação dos debates ficaram sob 
responsabilidade da facilitadora, o que em determinados momentos gerou 
conflitos com a plenária em razão do acúmulo de funções sob a mesma pessoa, 
sem o suporte efetivo do coordenador da mesa. 
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2.8. PLENÁRIA FINAL 

A plenária final, no dia 15 de agosto, teve início às 9:35 com a convocação dos 
relatores eleitos nos grupos de trabalho à compor a mesa. Foi solicitado também 
ordem e respeito aos delegados que promoviam conversas paralelas na plenária, 
ocasionando dispersão entre os participantes. Em seguida, foram feitas considerações 
sobre a ordem dos trabalhos. Informou-se que, inicialmente, seria realizada a leitura 
dos conteúdos debatidos nos grupos de trabalho nos blocos 1, 2 e 3 do texto base e, 
posteriormente, a leitura e aprovação das moções. A plenária poderia levantar 
destaque para defesa ou rejeição das emendas e propostas realizadas pelos grupos 
de trabalho e, em seguida, o texto final seria colocado em votação. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Para o primeiro bloco (texto base 1), foi definido por contraste que não haveria 
leitura de todo o texto base e somente das emendas divergentes. Entre elas, destaca-
se a emenda que tratava da supressão da palavra “consultivo” em todas as menções 
ao Conselho das Cidades no documento. Após diversas defesas a favor e contra a 
emenda, a proposta de supressão foi rejeitada por contraste, permanecendo a 
descrição do conselho em todo o conteúdo do caderno como consultivo e deliberativo. 
Em seguida, o moderador fez a votação para aprovação das alterações ao texto base 
1 realizadas nos grupos de trabalho no dia 14 de agosto. Por contraste, a plenária 
aprovou as alterações de emendas. 

O coordenador dos trabalhos do dia, José Ricardo Vargas de Faria, descreveu 
o método de trabalho desta sessão, destacando que não seriam feitas emendas às 
propostas apresentadas e somente a aprovação ou não das propostas, conforme 
estabelecia o regulamento da conferência aprovado em plenária pelos participantes. 
Em seguida, contando com a ausência de alguns relatores eleitos nos grupos de 
trabalho, Daniele Pontes, integrante da equipe de sistematização assumiu parte da 
tarefa de leitura das propostas para que os trabalhos pudessem ter sequência.  
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A leitura e debate do texto base 2 (Propostas Estaduais), rendeu maiores 
discussões entre os participantes da plenária, pois apresentava conteúdos que 
geraram maior divergência entre os participantes, principalmente em relação à 
questões técnicas e operacionais. Em razão disso, durante a leitura das propostas, foi 
levada à discussão para a plenária a possibilidade de alteração dos conteúdos 
apresentados, mesmo em face do possível descumprimento do regulamento da 5ª 
Conferência. Com a justificativa de que a plenária é o ente de maior autonomia dentro 
da Conferência, essa modificação foi votada e aprovada por maioria.  

Sendo assim, ao longo da leitura das propostas, foram feitos diversos 
destaques aos conteúdos apresentados, com debates a favor e contra os conteúdos 
apresentados, conforme já salientado. Depois de apreciado o conteúdo, juntamente 
com os destaques apresentados na plenária final, as propostas estaduais foram 
aprovadas conforme constam no item 2 deste documento. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Para o terceiro bloco, com menção às propostas destinadas ao Ministério das 
Cidades, a integrante da comissão organizadora, Rosa Moura levantou uma questão 
de encaminhamento, sugerindo a priorização de todas as propostas nacionais 
debatidas nos grupos de trabalho, garantindo que seriam encaminhadas ao Ministério 
das Cidades. Esta proposta foi aprovada por maioria. Em seguida, deu sequencia ao 
bloco final desta sessão, fazendo a leitura das moções encaminhadas nos grupos de 
trabalhos, tendo sido aprovadas integralmente, conforme apresentado no item 2 deste 
documento. 
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2.9. ELEIÇÃO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS 

Os segmentos reuniram-se para, além de estabelecer os métodos de eleição, 
promover a indicações dos delegados para a Conferência Nacional e das entidades 
para o mandato 2014-2017 do CONCIDADES-PR. 

A análise das atas indicou que eventuais polêmicas no método de eleição 
foram decididas por votação dentre os delegados do segmento, não restando dúvida 
sobre a legitimidade dos processos de escolha dos delegados e conselheiros. 

2.10. ENCERRAMENTO 

A mesa da plenária de encerramento se manteve constituída, com os mesmos 
representantes da plenária final, durante o processo de eleição dos delegados e 
conselheiros estaduais. À medida que cada segmento concluía os trabalhos o 
coordenador ou a coordenadora e o secretário ou a secretária eleitos nos segmentos 
para condução do processo eleitoral encaminhavam a lista dos eleitos e a ata da 
reunião, que eram recepcionados e homologados por aclamação pelos presentes na 
sessão plenária. 

 
Fonte: Conferência das Cidades, 2013. 

Em face dos horários de viagem de uma parte significativa dos delegados 
estaduais estarem agendados para o final da tarde e início da noite, a mesa optou por 
dispensar o pronunciamento de encerramento, tendo os trabalhos sido concluídos com 
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a recepção e homologação dos resultados da eleição dos conselheiros e delegados do 
segmento dos movimentos sociais, último segmento a concluir o processo eleitoral. 
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3. EMENDAS, PROPOSTAS E MOÇÕES 

3.1. EMENDAS À 1ª PARTE DO TEXTO BASE 

1.1 Participação E Controle Social No Sistema Nacional De Desenvolvimento 
Urbano - SNDU  

Emenda modificativa: 

17. A participação e o controle social no SNDU deverão ser exercidos: (i) no 
âmbito federal, pelo Conselho Nacional das Cidades como órgão colegiado 
deliberativo sobre a política nacional do desenvolvimento urbano, e pela Conferência 
Nacional das Cidades; (ii) no âmbito dos Estados, por órgãos colegiados deliberativos, 
tais como conselhos estaduais metropolitanos das cidades vinculados à política 
urbana, e pelas Conferências Estaduais das Cidades; (iii) no âmbito do Distrito 
Federal, por órgãos colegiados deliberativos, tais como o conselho distrital das 
cidades vinculado à política urbana, e pela Conferência Distrital das Cidades; (iv) no 
âmbito dos Municípios, por órgãos colegiados deliberativos estruturados de forma 
descentralizada, em comunidades, bairros ou regionais, tais como conselhos 
municipais das cidades, de desenvolvimento urbano, de política urbana, de forma 
integrada com demais conselhos municipais, bem como fóruns das cidades vinculados 
à política urbana, e pelas Conferências Municipais das Cidades; (v) por uma comissão 
geral dos conselhos municipais, estaduais e federal; e (vi) por meio da articulação com 
os demais conselhos nas diversas esferas. 

Emenda modificativa: 

18. Até 31 de Julho de 2014, o Ministério das Cidades deverá encaminhar à 
Presidência da República proposta de alteração dos atuais objetivos, 
responsabilidades e atribuições do Conselho Nacional das Cidades e da Conferência 
Nacional das Cidades, elaborando diretrizes e princípios regionais mais claros a serem 
compartilhados por todos os Conselhos nos diversos níveis de governo, e 
estabelecendo clara divisão de competências e responsabilidades dos Conselhos, 
criando instrumentos legais de regulação da política urbana em cada âmbito de 
governo seguindo as resoluções aprovadas nesta Conferência.  

 

Emenda modificativa: 

19. O Conselho das Cidades terá por finalidade fiscalizar, assessorar, estudar, 
propor, divulgar e aprovar diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e regional 
com participação social e integração das políticas fundiária, de planejamento territorial 
e de habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte, acessibilidade e 
mobilidade urbana e rural e políticas de caráter ambiental assim como o planejamento 
e desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental), garantir Recursos 
públicos partilhados segundo o pacto federativo, de forma a garantir o financiamento 
sustentável da política urbana através dos Conselhos, promover uma instância de 
controle ou um conselho municipal, no qual envolvam dentro das áreas de 
desenvolvimento urbanos para fazer valer as normas e determinações para aquisição 
de unidades habitacionais, incentivar políticas nacionais para incentivo da coleta 
seletiva lixo nos espaços urbanos promovendo a sua reciclagem como meta de 100% 
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até 2016, aumentar a promoção da regularização fundiária nos municípios 
promovendo a justiça social no meio urbano e rural a partir de políticas mais eficazes e 
ousadas a partir do Ministério das Cidades, formular critérios para o cofinanciamento 
considerando a realidade orçamentária de cada município, ou seja, considerando o 
poder de arrecadação e capacidade de execução, definindo regras claras para o 
financiamento público de obras nas áreas de saneamento, mobilidade, transporte 
evitando a liberação de recursos por “indicação” política. 

Emenda modificativa: 

21. O Conselho Nacional das Cidades terá entre as seguintes competências: 

I - propor e aprovar diretrizes e normas para implantação de planos, 
instrumentos e programas da política nacional de desenvolvimento urbano e 
acessibilidade e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 
mobilidade, transporte urbano e paisagismo, bem como a realização de fóruns e 
seminários preparatórios para discutir seus temas antes das conferências municipais, 
estaduais e metropolitanas. 

II - propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se 
sobre propostas de criação e de alteração da legislação pertinente ao 
desenvolvimento urbano levando em consideração as realidades locais e regionais, 
assim como seus respectivos espaços metropolitanos; 

III - emitir normas, orientações e recomendações referentes à aplicação da Lei 
Federal 10.257/01, o "Estatuto da Cidade", e demais legislações e atos normativos 
relacionados ao desenvolvimento urbano, tais como: Lei Nacional de Mobilidade 
Urbana (nº 12.587/12), Lei da Regularização Fundiária (nº 11.977/09), Lei Nacional de 
Saneamento Ambiental (nº 11.457/07), Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(nº 12.305/10) e Lei de Acessibilidade (nº 10.098/00) e Decreto 5296/2004, garantindo 
os meios necessários para monitoramento desta aplicação; 

IV - acompanhar e avaliar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano e dos programas do Ministério das Cidades, e recomendar as providências 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos e metas; 

V - propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários ou cursos 
afetos à política nacional de desenvolvimento urbano utilizando métodos participativos 
com a finalidade de promover a participação efetiva e qualificada da comunidade, 
construindo espaços de democratização do conhecimento; 

VI - acompanhar e avaliar a execução dos planos nacionais, regionais e 
municipais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; 

VII - estabelecer normas e critérios para o licenciamento de empreendimentos 
ou atividades como significativo impacto socioambiental de âmbito municipal, regional 
ou nacional em articulação com os conselhos nacionais afins; 

VIII - estabelecer as normas e os critérios para a distribuição regional e setorial 
dos recursos sob gestão da União, em ações de desenvolvimento urbano, social, 
habitação, saneamento ambiental e mobilidade, acessibilidade e transporte urbano;  

IX - estabelecer as diretrizes, os programas e os critérios para a aplicação e 
utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano; 

X - encaminhar e aprovar, anualmente, a proposta de orçamento do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Urbano e de seu plano de metas; 
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XI. Garantir uma formação continuada aos conselheiros e aos profissionais que 
atuam no setor executivo que responde pelo desenvolvimento urbano das cidades, 
incentivando o planejamento em longo prazo e com qualidade técnica, em parceria 
com Universidades; 

XII. Efetivar a aproximação com o Conselho Nacional do Meio Ambiente a fim 
de garantir que as ações que visam o desenvolvimento urbano estejam em 
consonância com as deliberações e ações voltadas a preservação do Meio Ambiente. 

Emenda modificativa: 

23. As Conferências das Cidades devem ser espaços institucionais públicos e 
autônomos, de mobilização e participação pública e popular, onde qualquer cidadão 
interessado possa participar de forma ativa e contribuir para as mudanças nos 
Municípios, nos Estados e na União com a atribuição de promover fóruns de 
discussão, avaliações, formular diretrizes e proposições sobre a política nacional de 
desenvolvimento urbano, acessibilidade e temáticas urbanas, atribuir aos conselhos 
poder deliberativo e controlar sua atuação, dar ampla divulgação de informações sobre 
políticas e programas urbanos, para evitar que apenas seus beneficiários diretos 
tomem conhecimento dos seus objetivos e metas, e ainda: I - As Conferências 
Municipais terão autonomia para elaborar seu regimento interno, respeitando a 
proporcionalidade e os eixos temáticos definidos para a Conferência Nacional das 
Cidades. 

Emenda modificativa: 

25. A Conferência Nacional das Cidades deve ter entre suas atribuições:  

I - propor diretrizes gerais sobre a política nacional de desenvolvimento urbano, 
habitação, saneamento ambiental, acessibilidade urbana, mobilidade e transporte 
urbano, ordenamento e planejamento territorial;  

II - propor diretrizes para implantação de planos, instrumentos e programas da 
política nacional de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, 
saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, ordenamento e planejamento 
territorial levando em consideração as realidades locais e regionais, assim como seus 
respectivos espaços metropolitanos; 

III - propor diretrizes e critérios para a distribuição regional e setorial dos 
recursos sob gestão da União em ações de desenvolvimento urbano, habitação, 
saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade e transporte urbano; 

IV - propor orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei 10.257 de 
2001, Estatuto da Cidade, e da lei nacional de cooperação de desenvolvimento 
urbano, e demais legislações e atos normativos relacionados ao desenvolvimento 
urbano, tais como: Lei Nacional de Mobilidade Urbana, nº 12.587/12. Lei da 
Regularização Fundiária, nº 11.977/09, Lei Nacional de Saneamento Ambiental, nº 
11.457/07 e Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nº 12.305/10. 

V - propor a realização de estudos, pesquisas, fóruns de discussão, seminários 
ou cursos afetos à política nacional de desenvolvimento urbano; 

VI - propor e avaliar os mecanismos de cooperação entre os governos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e a sociedade na formulação e 
execução da política nacional de desenvolvimento urbano; 

VII - recomendar aos Estados e Distrito Federal e Municípios diretrizes sobre 
as políticas de desenvolvimento urbano regional, estadual, metropolitano e municipal; 
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VIII - avaliar os resultados de atuação e de aplicação dos instrumentos de 
cooperação e do sistema nacional de desenvolvimento urbano pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios; 

IX - Criar mecanismos de divulgação, utilizando fortemente as redes sociais e o 
rádio, que visem potencializar e ampliar a difusão das ações e resultados das 
conferências e dos programas sociais e ações do poder público para acesso às 
políticas e direitos da população, inclusive através de meios acessíveis para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida; 

X - Criar indicadores para avaliar as ações quanto ao andamento e resultados 
dos processos participativos dos conselhos estaduais, regionais e municipais; 

XI – Implantar e fortalecer o processo para implantação do Fundo Nacional e 
Estadual e Municipal de desenvolvimento urbano; 

XII - Fortalecer a participação social, por meio dos conselhos de 
desenvolvimento; 

XIII - Estruturar fóruns de desenvolvimento, envolvendo a comunidade, 
sociedade civil organizada visando a ampla discussão sobre o desenvolvimento das 
cidades. 

Emenda modificativa: 

26. A partir de 2015, Estados, o Distrito Federal e Municípios só poderão 
participar de editais coordenados pelo Ministério das Cidades, e receber recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU, depois que este for criado, se 
tiverem instituídos e em funcionamento Conselhos das Cidades como órgãos 
colegiados deliberativos sobre a política de desenvolvimento urbano nos respectivos 
âmbitos de governo. 

 

Emenda aditiva: 

27. Até 2015, o Conselho das Cidades, em conjunto com o Ministério das 
Cidades, deve realizar um ciclo de seminários avaliando a disseminação e a 
capacidade deliberativa dos conselhos das cidades, envolvendo todos os âmbitos do 
governo, elaborar cartilhas e propostas de planos, programas e leis de políticas de 
desenvolvimento urbano, descentralizar as informações dos conselhos através de 
palestras, seminários, dando todas as condições de ampla participação da sociedade 
e principalmente da classe trabalhadora, promovendo a mobilização da comunidade 
para participar das decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano e acessibilidade 
de sua cidade além de promover a consciência ambiental da população, incluindo em 
municípios com grandes áreas rurais, espaços voltados para questões ambientais, 
controle de zoonoses e sinalização específica nas áreas rurais e de proteção 
ambiental. 
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1.2. Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU 

Emenda modificativa: 

28. Até o mês de Janeiro de 2014, o Ministério das Cidades deve elaborar e 
encaminhar à Presidência da República proposta de criação do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Urbano (FNDU) como instrumento institucional de caráter financeiro. 
Tem a finalidade de dar suporte às ações e formas de cooperação entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios para atender aos objetivos da Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, composto por rubricas específicas para as áreas de 
habitação de interesse social, saneamento ambiental de interesse social, transporte e 
mobilidade de interesse social, e programas urbanos estratégicos de interesse social, 
e elaboração de estudos técnicos de projetos. O FNDU deve ser fiscalizado e 
administrado pelo Conselho das Cidades e gerido pelo Ministério das Cidades 
fazendo, dessa forma, com que os municípios criem seus próprios Conselhos das 
Cidades e que os mesmos sejam ativos. 

Emenda aditiva: 

29. O repasse de recursos do Ministério das Cidades aos estados e municípios 
deve ser menos burocrático e mais acessível, ampliando a destinação para as áreas 
de habitação, saneamento, mobilidade e acessibilidade e estar subordinado à Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano e a construção do sistema nacional de 
desenvolvimento urbano. 

Emenda aditiva: 

29a. O repasse e distribuição de recursos devem ser baseadas em critérios 
que priorizem: 

I - municípios com menos de 20 mil habitantes para elaboração de planos 
setoriais como, por exemplo: habitação, saneamento básico, plano diretor e 
gerenciamento de resíduos sólidos; 

II - o repasse de recursos do FNDU diretamente aos municípios e entidades;  

III - municípios com menor orçamento per capita e alta demanda por serviços 
públicos e moradia; 

IV - além do número de habitantes, a especificidade de cada município, tal 
como cidades fronteiriças (com fluxo migratório diferenciado), turísticas, entre outras; 

V - análise microrregional através dos índices estabelecidos tais como de 
vulnerabilidade, IDH e estudos de impacto ambiental e social; 

VI - nos municípios de pequeno porte, com até 20.000 habitantes, os repasses 
deverão ser destinados a atender as necessidades da realidade local, levantadas e 
eleitas em audiências públicas em conjunto entre a população e conselho municipal da 
cidade; 

VII - a aplicação de recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano 
deve estar em consonância com o plano municipal de desenvolvimento urbano e 
submetido à aprovação do Conselho Municipal das Cidades, e criar conselhos 
municipais das cidades nos municípios onde não haja; 

VIII - priorizar liberação de recursos para municípios com fragilidades 
ambientais; 
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IX - contratação e manutenção de equipe técnica mínima onde constem os 
profissionais necessários (engenheiros, arquitetos, urbanistas, etc). 

Emenda modificativa: 

30. As aplicações dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano 
devem ser destinadas, entre outras, às seguintes finalidades: 

I - apoiar os programas estabelecidos nos planos nacional, regionais e setoriais 
urbanos de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; 

II - captar e compatibilizar recursos financeiros para a gestão da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano; 

III - apoiar as ações de cooperação entre os Estados, Municípios e Distrito 
Federal nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, regiões 
integradas de desenvolvimento e municípios que apresentam conflitos graves entre as 
modalidades de transporte rodoviário e ferroviário em face dos pedestres, 
relacionadas às áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte 
urbano, política fundiária, ordenação e controle do uso do solo e da extração dos 
recursos hídricos (aquíferos). 

IV - apoiar a implementação de instrumentos e processos de gestão 
democrática da cidade. 

Emenda aditiva: 

30. 

V - apoiar e fomentar programas e projetos de educação no trânsito em 
entidades públicas e privadas. 

VI - capacitar dos conselheiros e gestores públicos para a operacionalização do 
SNDU em todos os níveis (federal, estadual e municipal). 

VII - estruturar a qualificação de equipes técnicas e instrumentalização para um 
bom desenvolvimento das ações e metas estabelecidas na Política de 
Desenvolvimento Urbano. 

VIII - promover melhorias na acessibilidade urbana, o uso efetivo do código de 
obras dos municípios, a reformulação e aplicação do Plano Diretor Municipal e a 
regularização fundiária. 

IX - financiar projetos acadêmicos que visam contribuir com propostas 
alternativas à mobilidade urbana, principalmente no setor de transporte público, e ao 
saneamento ambiental, considerando as especificidades de cada região, em parceria 
com Universidades e Institutos. 

X - Fomentar e implementar a aplicação da Lei 11888 de 24/12/2008, relativa à 
assistência técnica gratuita à população de baixa renda. 

Emenda aditiva: 

31. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano deve ter entre as suas 
receitas: 

I - dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função geral de 
desenvolvimento urbano; 
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II – recursos dos seguintes fundos: (i) Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; 
(ii) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nas condições estabelecidas 
pelo seu Conselho Curador; (iii) Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS; (iv) Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS; (v) Fundos 
Constitucionais de Desenvolvimento Regional); e (vi) do Fundo Nacional de Segurança 
e Educação de Trânsito - FUNSET; 

III - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas 
da política nacional de desenvolvimento urbano; 

IV - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos 
do FNDU; 

Emenda aditiva: 

31. 

V - recursos provenientes do lucro arrecadado com loterias federais, discutindo 
um novo rateio da distribuição da receita dos jogos da Caixa/Loteria; 

VI - recursos provenientes de multas aplicadas da telecomunicação brasileira; 

VII - recursos provenientes do lucro arrecadado com multas e leilões dos 
DETRANS; 

VIII - recursos provenientes do lucro arrecadado com fundos de investimentos 
bancários, bem como doação de empresas e indústrias para abater no imposto de 
renda; 

IX - recursos provenientes do lucro arrecadado com eventos esportivos; 

X - recursos advindos de impostos sobre a arrecadação com controle de 
estacionamento nas vias públicas urbanas, bem como com os pedágios cobrados nas 
rodovias estaduais e federais; 

XI - oriundos da CIDE (Contribuição de Intervenção sobre Domínio 
Econômico); 

XII - Recursos provenientes dos tributos da movimentação dos portos 
brasileiros. 

Emenda modificativa: 

33. O Conselho Nacional das Cidades observando os resultados e proposições 
das Conferências das Cidades e buscando a desburocratização excessiva e 
promovendo ações mais efetivas para o alcance dos resultados, deve ter as seguintes 
competências sobre a aplicação dos recursos do FNDU: (i) estabelecer os critérios 
para a distribuição regional; (ii) estabelecer os critérios para repasse de recursos aos 
Estados e Municípios e as contrapartidas dos entes federativos; (iii) definir as 
diretrizes, os programas e critérios para a distribuição e aplicação dos recursos do 
Fundo com maior direcionamento ao fortalecimento das políticas municipais de 
desenvolvimento urbano. 
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1.3. Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial 

 

Emenda modificativa: 

34. Para a atuação cooperada entre a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, voltada à promoção das políticas nacional, regionais e locais de 
desenvolvimento urbano, o Ministério das Cidades deve estimular a criação de 
Conselhos Metropolitanos e contar, entre outros, com os seguintes instrumentos e 
políticas de integração intersetorial e territorial: 

I – plano nacional, planos regionais, planos metropolitanos, planos diretores 
municipais, setoriais urbanos, ambientais e de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico, social e sustentável, com a obrigatoriedade de 
atualização definida por legislação pertinente. 

II - planos plurianuais (programas para implementar as políticas e instrumentos 
necessários), leis de diretrizes orçamentárias, e Orçamento Geral da União, os quais 
devem contar com a destinação de recursos a fim de ser alcançado o planejamento 
integrado e territorial desejado, com destaque à criação dos cadastros multifinalitários, 
para melhorar a elaboração e implementação de políticas intersetoriais. Previsão de 
recursos para a criação de portais de informação, que socializem as informações e 
permitam um acompanhamento democrático dos problemas e carências das cidades. 
Nestas peças orçamentárias, deve ser garantida a aquisição da infraestrutura 
necessária ao planejamento territorial, inclusive ampliando o acesso à internet nos 
municípios. Devem prever ainda recursos para a contratação de pessoal técnico 
qualificado, por concurso público, especialmente para trabalharem com o 
planejamento territorial. 

III – Fundo Nacional estadual e regional de Desenvolvimento Urbano; 

IV - consórcios públicos, com a participação e com apoio técnico e financeiro 
do Ministério das Cidades segundo as especificidades e necessidades territoriais, 
municipais e regionais. 

V - Sistema Nacional de Informações e de Monitoramento das Políticas 
Urbanas como parte integrante do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano - 
SNDU visando à efetivação das políticas públicas contidas nos planos;  

VI - Nova Legislação que faça a redistribuição dos royalties da energia elétrica 
mandando recursos para os municípios que compõem a bacia hidrográfica que 
contribui com o recurso hídrico que forma o potencial energético; 

VII - Nova Legislação que simplifique o acesso dos municípios aos recursos 
federais e que permita também aos municípios conurbados obter estes recursos de 
forma conjunta para aplicação em obras de infraestrutura urbana como também em 
mobilidade urbana 

 

Emenda aditiva: 

35. Até o mês de março 2014, o Ministério das Cidades deve encaminhar ao 
Poder Executivo proposta de projeto de lei institucionalizando o SNDU, incorporando 
as definições presentes nessas resoluções, bem como aquelas das Segunda, Terceira 
e Quarta Conferências Nacionais das Cidades relativas ao tema. 

 

  



44 

 

Emenda modificativa: 

36. Até o mês de dezembro de 2014, o Ministério das Cidades deve elaborar 
uma proposta de sistema de gestão das metrópoles, aglomerações, regiões 
metropolitanas, redes de cidades médias, aglomerados urbanos com a participação do 
Conselho das Cidades e consultas em todas as regiões metropolitanas, com a 
participação do poder público e sociedade civil, como parte do SNDU. Esta proposta 
deverá estabelecer critérios para admissão de regiões metropolitanas e revisar os 
critérios hoje existentes para definição de regiões metropolitanas.  

 

Emenda modificativa: 

37. Em conformidade com as deliberações das Conferências Nacionais das 
Cidades e do Conselho das Cidades, e levando em consideração o Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/01) e a Constituição Federal de 1988, até 2015 o Ministério das Cidades 
deve elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, com caráter participativo, 
estabelecendo os objetivos estratégicos da intervenção do governo federal na política 
de desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos, a contar da sua aprovação. 
Devem fazer parte do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, os planos 
nacionais setoriais de habitação, de saneamento ambiental, de transporte, mobilidade, 
acessibilidade e de programas urbanos pautados no conceito de sustentabilidade, 
articulados aos demais planos nacionais setoriais, que garanta a participação 
integrada dos conselhos municipais e estaduais nas políticas nacionais do ministério 
das cidades, e que contemple a criação de um instrumento legal (Plano diretor 
Metropolitano Participativo), que ordene de forma compartilhada a gestão das políticas 
públicas urbanas entre os municípios pertencentes às regiões metropolitanas, como 
critério para a obtenção de financiamento pelo fundo nacional de desenvolvimento 
urbano visando a garantia dos exercícios ao controle social.  

 

1.4. Políticas de Incentivo à Implantação de Instrumentos de Promoção da 
Função Social da Propriedade 

 

Emenda modificativa: 

38. Até o mês de Janeiro de 2016, o Ministério das Cidades deve elaborar e 
implementar uma política de promoção da regularização fundiária urbana envolvendo 
(i) programas de assistência técnica a processos de regularização fundiária urbana 
nos municípios; (ii) criação de um cadastro único dos registros de imóveis por 
município e sob controle do poder público, como forma de identificar áreas urbanas 
ocupadas irregularmente por supostos proprietários que não tem lastro legal de 
titularidade; (iii) formação de agentes locais e sociais para a promoção de ações de 
regularização fundiária urbana; (iv) um plano de promoção da função social nos 
imóveis da União, Estados e municípios vazios ou subutilizados para fins de habitação 
de interesse social e equipamentos públicos indispensáveis à qualidade de vida; (v) 
transferência de recursos a fundo perdido para implementar os projetos de 
regularização fundiária nos municípios. 

 

Emenda modificativa: 

39. O desenvolvimento da política nacional de regularização fundiária deve 
envolver a elaboração de um plano nacional que caracterize a irregularidade fundiária 
urbana no Brasil e aponte estratégias de regularização fundiária, envolvendo (i) a 
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garantia do acesso à moradia digna, à mobilidade urbana e ao saneamento ambiental 
e serviços sociais, conforme legislação vigente; (ii) recursos do orçamento da União 
para o desenvolvimento das ações previstas; (iii) instrumentos de intervenção pública 
que serão utilizados; (iv) a proposição de novos instrumentos no arcabouço do 
Estatuto das Cidades, que se façam necessários; (iv) metas a serem atingidas; (v) 
prazos para o alcance das metas estabelecidas. Todo parcelamento do solo urbano, 
novos loteamentos, deverá atender ao sistema nacional de mobilidade urbana, 
contendo conjuntos de serviços de infraestruturas, que garanta os deslocamentos de 
pessoas do território do município com transporte público, pavimentação e ciclovias, 
garantindo assim a função social. 

 

Emenda modificativa: 

40. Os programas de assistência técnica a processos de regularização 
fundiária nos municípios devem obrigatoriamente prever a implementação de 
equipamentos públicos, como postos de saúde, creches, escolas e afins, a aplicação 
de instrumentos de garantia ao acesso e permanência das famílias à moradia nas 
áreas regularizadas, de forma a evitar a valorização fundiária e a posterior negociação 
ou venda do imóvel e a expulsão das mesmas pela dinâmica do mercado imobiliário. 

 

Emenda aditiva: 

41. A formação e a capacitação permanente de agentes locais e sociais para a 
promoção de ações de regularização fundiária urbana deve ser desenvolvida em 
âmbito nacional, envolvendo municípios e os movimentos sociais urbanos em todos os 
Estados da Federação e o Distrito Federal, e incluir os seguintes conteúdos: (i) 
procedimentos jurídicos e administrativos para regularização fundiária de terrenos 
ocupados por população de baixa renda, em área de até 250 metros quadrados para 
fins de moradia; (ii) a instituição de zonas de especial interesse social, em áreas 
ocupadas pela população de baixa renda e em área vazias, vinculando seus usos à 
moradia de interesse social, e (iii) o combate à especulação imobiliária, a subutilização 
de terrenos vazios e a captura da valorização fundiária, decorrente dos investimentos 
públicos, para fins de investimentos em habitação de interesse social; (iv) a 
fiscalização e a proposição de soluções que trabalhem de forma interativa com outros 
órgãos para legalização e promoção de ações do setor fundiário; (v) o entendimento 
sobre o tema da função social da propriedade, bem como dos instrumentos para a sua 
efetivação. 

 

Emenda modificativa: 

42. O plano de promoção da função social nos imóveis da União, vazios ou 
subutilizados para fins de habitação de interesse social deve envolver, além do 
Ministério das Cidades, a Secretaria de Patrimônio da União – SPU e os municípios 
envolvidos. 

 

Emenda modificativa: 

43. Caberá ao Ministério das Cidades instituir um grupo de trabalho e definir 
prazo para avaliar a pertinência de uma emenda constitucional, visando o 
reconhecimento da propriedade coletiva e da propriedade pública de imóveis urbanos 
para fins de moradia, exercido através da titularidade tanto de associações civis como 
do poder público, assegurando-se o direito à posse e à moradia aos seus moradores e 
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familiares, impedindo sua comercialização através do mercado imobiliário e incluindo 
as pessoas beneficiadas pela regularização fundiária nos cadastros de pessoas 
beneficiadas por programas governamentais de moradia, para impedir de certa forma 
que essas pessoas sejam beneficiadas novamente com novos programas 
habitacionais de moradia, a não ser de reformas ou ampliações. 

 

Emenda modificativa: 

44. Até o mês de Janeiro de 2016, o Ministério das Cidades e os Governos 
Estaduais e Distrital, juntamente com o ConCidades, devem elaborar e implementar 
um programa de monitoramento da revisão e regulamentação dos Planos Diretores 
Participativos, envolvendo: (i) a formação de agentes locais e sociais estabelecendo 
assim o caráter participativo que deve existir para a revisão dos planos diretores 
municipais; (ii) campanhas nacionais em torno de instrumentos específicos, em 
especial as Zonas de Especial Interesse Social, a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, o parcelamento e edificação compulsória, o Imposto Predial e Territorial 
Urbano progressivo no tempo e a desapropriação, a Usucapião, e os Conselhos das 
Cidades; (iii) a produção de material didático em torno dos temas da campanha; (iv) a 
assistência técnica na revisão dos Planos Diretores; (v) apoio técnico aos municípios 
de pequeno porte que não possuam corpo técnico para elaborar e acompanhar o a 
aplicação do Plano Diretor; (vi) o envolvimento da comunidade, através de programas 
e ações de participação e divulgação dos propósitos do PNDU, por meio de palestras, 
seminários e outras ações na comunidade escolar e acadêmica dos municípios. 

 

Emenda modificativa: 

45. O programa de monitoramento da revisão e regulamentação dos planos 
diretores deve promover a garantia que o Plano diretor seja aplicado em sua essência 
e seja um verdadeiro instrumento para melhorar o município e prever: (i) o apoio 
prioritário aos municípios com maiores dificuldades sociais e financeiras, incluindo 
pequenos e médios municípios, segundo critérios definidos pelo Conselho das 
Cidades; (ii) a estruturação de um sistema de participação social com paridade de 
segmentos na escala local, para revisão dos planos diretores municipais; (iii) ações 
especiais nas regiões metropolitanas, visando a adoção de processos consorciados de 
revisão dos planos entre os municípios e a instituição de programas, políticas e 
instrumentos articulados entre os mesmos; (iv) vinculação de repasses e/ou incentivos 
de qualquer natureza do Ministério das Cidades aos municípios que regulamentem e 
implementem os instrumentos urbanísticos do Estatuto das Cidades, nos seus Planos 
Diretores e legislação específica; (v) a definição de prazos e regras para 
implementação e execução dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, pelos 
Planos Diretores Municipais. 

 

Emenda modificativa: 

46. Com o fim da Portaria 280 do Ministério das Cidades, de 25 de junho de 
2013, o Ministério das Cidades deve até o mês de Janeiro de 2016, constituir um 
Grupo de Trabalho paritário, representado pela sociedade civil e as três esferas de 
governo, para elaboração de estudos em torno do financiamento público do 
abastecimento de água de forma sustentável, visando subsidiar a criação de novos 
sistemas de financiamento pelos municípios, estados e Distrito Federal e a promoção 
da função social da propriedade. Tal sistema deverá estar fundado na diferenciação de 
usos entre (i) água como valor de uso e bem essencial à vida humana, que deve ser 
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assegurado a todos em igual quantidade segundo as necessidades sociais locais e 
regionais; (ii) água como bem não essencial, vinculado a diversos usos tais como 
lazer; e (iii) água como insumo comercial, de serviços e de produção. O estudo deve 
discutir alternativas de acesso livre à água como valor de uso e bem essencial à vida 
humana, financiada através dos custos decorrentes dos demais tipos de usos, e pela 
instituição de fundos vinculados aos tributos municipais, estaduais e federais, além de 
um trabalho de ampla conscientização de toda a população quanto a importância da 
água em suas vidas, sua proeminente escassez, o uso consciente e econômico da 
mesma e a sua reutilização de diversas formas e meios possíveis. Juntamente com a 
diferenciação de uso da água, instituir programas que garantam o saneamento básico 
e água potável a todos, contemplando desde o tratamento de esgotos até o manejo e 
uso racional das águas a considerar para tanto a coleta e tratamento de águas 
pluviais, proteção e conservação de nascentes ou mananciais de água, inclusive nas 
propriedades rurais. 

3.2. PRIORIDADES APROVADAS PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES 

PROPOSTA 1. GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIA L 

Democratizar a ação pública com o uso de instrumentos e mecanismos 
previstos constitucionalmente, garantindo o controle social apoiado em sistemas de 
informações, programas de qualificação e capacitação de conselheiros, equipes 
técnicas municipais e sociedade civil em geral, sobre os instrumentos e programas da 
Política e do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) e demais políticas 
vinculadas, garantindo o fomento da participação social nas três esferas de governo. 
Para atingir esse objetivo, o Ministério das Cidades deve priorizar a criação do 
Sistema Nacional de Informações e de Monitoramento das Políticas Urbanas como 
parte do SNDU visando à efetivação das políticas públicas contidas nos planos. Além 
destas diretrizes, o Ministério das Cidades deverá: 

I. Desenvolver um sistema de gestão e monitoramento para inclusão de todos 
os estados e municípios com critérios e objetivos específicos, a fim de 
cumprir um cronograma de desenvolvimento urbano pré-estabelecido; 

II. Garantir a implementação de um programa permanente de monitoramento 
da revisão do plano diretor, garantindo a formação de agentes locais e 
sociais, estabelecendo assim o caráter participativo; 

III. Estimular a implantação de observatório social em todos os municípios 
brasileiros no intuito de disponibilizar aos cidadãos maior transparência e 
fiscalização nas etapas dos processos de licitação e execução de obras 
públicas e verbas destinadas a outras áreas; 

IV. Criar e implementar um Programa de Educação Fiscal com a formação de 
multiplicadores, com ênfase no controle social e informações a partir da 
realidade local; 

V. Utilizar canais de mídia (rádio e jornal) para divulgar os canais de 
participação social nas esferas de governo, fomentando o interesse e a 
mobilização da população para maior engajamento político e controle social; 

VI. Realizar anualmente as Conferências Estaduais e tornar mais participativa e 
descentralizada a atuação na Conferência Nacional,  
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27 municípios: Arapongas, Araucária, Céu Azul, Curitiba, Enéas Marques, 
Esperança Nova, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Irati, Itambé, Lapa, 
Mandirituba, Manfrinópolis, Matinhos, Nova Aliança do Ivaí, Ortigueira, Paiçandu, 
Palmeira, Ponta Grossa, Quatiguá, Quatro Barras, Quatro Pontes, Renascença, Rio 
Branco do Sul, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Umuarama.  

PROPOSTA 2. MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE 

Ampliar, priorizar e desburocratizar o repasse de recursos do Governo Federal, 
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano para os municípios com menos de 
50 mil habitantes e com baixo IDH, efetuando programas e políticas de infraestrutura e 
setoriais de desenvolvimento urbano. Incentivar a implantação nos pequenos 
municípios de indústrias que gerem emprego e renda, apoiar a implantação e revisão 
dos Planos Diretores e aumentar a inclusão nos programas federais de acordo com as 
características de cada município, como no PAC e Minha Casa Minha Vida. Neste 
sentido, deve-se: 

I. Criar Fundo Especial destinado aos municípios de pequeno porte; 

II. Implantar programas de educação, capacitação e geração de renda para a 
população; 

III. Diminuir o valor de contrapartida e priorizar a participação dos municípios 
com menos de 20 mil habitantes em todos os programas. 

IV.    Possibilitar ajuda aos pequenos municípios no desenvolvimento de projetos 
de engenharia para execução de obras. 

 

27 municípios: Bom Jesus do Sul, Cafelândia, Campina da Lagoa, Curitiba, 
Curiúva, Figueira, Floresta, Foz do Jordão, Guarapuava, Inácio Martins, Indianápolis, 
Irati, Itambé, Jaboti, Mallet, Manoel Ribas, Matinhos, Nova Aliança do Ivaí, Rebouças, 
Reserva do Iguaçu, Santa Inês, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, São José das 
Palmeiras, Sengés, Siqueira Campos, Tapira. 

  

PROPOSTA 3. CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

O Conselho Nacional das Cidades - além de acompanhar, fiscalizar e 
administrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - deve promover e 
implementar políticas públicas de orientação e capacitação de conselheiros, equipes 
técnicas municipais e da sociedade civil em geral, sobre os instrumentos e programas 
da política nacional de desenvolvimento urbano e das políticas da habitação, 
saneamento ambiental, mobilidade, acessibilidade e transporte urbano além de outros 
instrumentos de participação e controle social, utilizando, para tanto, os seguintes 
instrumentos: 

I. Programa de qualificação permanente dos membros (titulares e suplentes) 
dos Conselhos das Cidades durante seus mandatos, com percentual de 
vagas abertas ao público, com no mínimo de 60 horas/aula/ano como forma 
de garantir a participação autônoma e a formação de novos conselheiros 
visando o fortalecimento dos conselhos. 

II. Direcionamento de recursos do Governo Federal e do FNDU para 
qualificação dos Conselhos Estaduais e Municipais das Cidades; 



49 

 

III. Assessoria técnica para acompanhamento e avaliação dos projetos do 
Conselho; 

IV. Instrumentos interativos e de divulgação para acompanhamento das ações e 
deliberações do Conselho; 

V. Mecanismos de intercâmbio de experiências entre todos os níveis de 
Conselhos; 

VI. Avaliação dos resultados dos programas governamentais através de 
avaliações encaminhadas pelos conselhos municipais; 

VII. Criação dos Conselhos Municipais das Cidades em todos os municípios; 

VIII. Cursos de qualificação nas áreas de abrangência do Conselho das Cidades. 

 

19 Municípios: Amaporã, Arapongas, Balsa Nova, Boa Esperança do Iguaçu, 
Cascavel, Colombo, Curitiba, Enéas Marques, Guaíra, Japira, Londrina, Mandirituba, 
Manoel Ribas, Mariluz, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio da Platina, Sengés, 
Tapira, Três Barras do Paraná. 

  

PROPOSTA 4. SNDU 

Os entes federativos deverão atuar de forma conjunta e estratégica para 
implementar imediatamente o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano através 
de Lei. O SNDU deverá garantir recursos de forma ampla e simplificada para os 
estados e municípios subordinados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
com vistas à realização e à integração dos programas e políticas setoriais, que 
deverão levar em consideração a realidade de cada local. A gestão democrática, a 
participação e o controle social deverão ser garantidos pelos seguintes instrumentos: 

I. Criação de uma agenda política de desenvolvimento urbano; 

II. Fortalecimento do caráter deliberativo do Conselho Nacional das Cidades; 

III. Criação de Conselhos Regionais de Desenvolvimento Urbano; 

IV. Comunicação com os conselhos municipais e comissões locais de 
fiscalização dos planos e projetos de desenvolvimento urbano; 

V. Criação de um sistema nacional de informações e monitoramento das 
políticas urbanas. 

VI.     Que o processo de criação do FNDU, respeite as seguintes etapas: 

a)  Amplas discussões e debates que assegurem a participação popular 
por meio de consultas e audiências públicas; 

b) Unificação dos fundos existentes no que se refere as políticas setoriais 
de desenvolvimento urbano; 

c) Realização de estudos para definição de repasse orçamentário para 
cada área específica do SNDU. 

 

19 Municípios: Araruna, Assaí, Carambeí, Céu Azul, cURITIBA Esperança 
Nova, Ibema, Mallet, Nova Aliança do Ivaí, Ortigueira, Paiçandu, Palmas, Porto 
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Barreiro, Quatiguá, Quedas do Iguaçu, Santo Antônio da Platina, São João do Caiuá, 
São Manoel do Paraná, Umuarama. 

 

PROPOSTA 5. LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Instituir grupo de trabalho de assistência técnica (arquitetura, engenharia, 
urbanismo, ambiental, técnica e social), vinculados aos Conselhos Municipais e 
Conselho Estadual da Cidade com apoio do Ministério das Cidades e Conselho 
Nacional das Cidades com o objetivo de: 

I. Regulamentar a lei de assistência técnica gratuita ás populações de baixa 
renda nos níveis estadual e municipal; 

II. Garantir e operacionalizar no orçamento municipal, estadual e federal 
recursos para aplicação dessa Lei; 

III. Incluir recursos para este fim nos planos de regularização fundiária, 
reassentamentos e urbanização de interesse social. 

 

PROPOSTA 6. HABITAÇÃO 

Promover política habitacional em âmbito nacional por meio da criação de 
programas habitacionais e da ampliação dos programas existentes, com acesso 
prioritário à população de baixa renda, que contemplem a elaboração de projetos 
ambientalmente sustentáveis e garantam a acessibilidade para idosos e pessoas com 
deficiência e mobilidade restrita. As políticas públicas de habitação deverão estar 
integradas com as demais políticas urbanas, sociais e ambientais, de forma a garantir 
o direito à cidade em sua integralidade. Para tanto, há a necessidade de ampliação e 
descentralização do aporte de recursos do Governo Federal voltados à implementação 
de infraestrutura urbana e provisão habitacional, considerando a desoneração 
planejada e a participação popular, além da observância das seguintes diretrizes: 

I. Ampliar as metas do “Programa sub 50” para facilitar o acesso da população 
de baixa renda aos programas habitacionais; 

II. Conceder incentivo aos municípios com menos de 50.000 habitantes por 
meio do aumento do número de unidades habitacionais de interesse social 
para 100 unidades; 

III. Realizar o acompanhamento permanente das famílias atendidas pelos 
programas habitacionais de interesse social por um comitê local, 
combatendo a comercialização do imóvel de forma injustificada e incluir na 
Lei de Fundo Municipal de Habitação que a venda e locação devem passar 
pela aprovação do Conselho do FMHIS. 

IV. Disponibilizar recursos ou financiamento com taxas adequadas para a 
implementação de redes de esgotamento e tratamento do esgoto urbano, 
além de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

V. Elaborar política pública voltada ao esclarecimento dos serviços e 
programas existentes bem como dos critérios aplicados aos programas 
habitacionais; 
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VI. Implantar um programa de financiamento, por meio da instituições 
financeiras que atenda tanto à área urbana quanto a área rural, para 
construção, reformas, ampliações e principalmente para regularização da 
propriedade, com parcelas de no máximo 15% do mutuário ou 30% do 
rendimento familiar; e 5% da renda familiar para até 3 salários mínimos. 

VII. Prover continuidade aos programas habitacionais, como PAC e Minha Casa 
Minha Vida, além de programas de habitação rural, garantindo-se a 
possibilidade de ampliação do tamanho das casas que sejam adequadas ao 
tamanho da família. O Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 01 ou 
programa substituto não deverá adotar programas de casas geminadas, e 
adotar lote mínimo com frente de 8,00m e área mínima de 180,00 m². 

VIII. Incentivar a verticalização para empreendimentos MCMV faixa 01 e 02 ou 
programa substituto e criar critério local de seleção para os 
empreendimentos verticais do programa MCMV faixa 1 ou substituto. 

IX. Instituir a obrigatoriedade de existência de ruas de comércio vicinal 
(farmácias, bancos) próximas aos conjuntos habitacionais; 

X. Fomentar a formação de cooperativas de habitação com a finalidade de 
facilitar o acesso de terrenos urbanos às famílias mais carentes; 

XI. Criar, no âmbito do Ministério das Cidades, Programa Habitacional voltado à 
população em situação de rua. 

XII. Regulamentar, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, 
programa específico para liberação de recursos aplicáveis a aquisição de 
terrenos para habitação de interesse social em municípios com baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH);  

XIII. Criação de sistema de banco de dados nacional, facilitando o acesso às 
informações referentes aos usuários dos programas habitacionais com 
vistas a conferir agilidade e eficiência na atualização dos dados de novos 
requerentes . 

XIV. Privilegiar a ocupação de imóveis vagos nas áreas urbanas, através da 
aplicação dos instrumentos urbanísticos, ao invés de ampliar o perímetro 
urbano ou criar novas áreas de loteamentos. Em se tratando de imóveis não 
utilizados ou subutilizados em áreas urbanas, realizar a desapropriação ou 
utilizar outros instrumentos de perda da propriedade para fins de utilização 
no desenvolvimento urbano, com a finalidade de industrialização ou provisão 
habitacional. A mesma destinação deverá ocorrer com imóveis do estado ou 
da União sem utilização. 

XV. Destinar recursos para a recuperação das áreas de risco, bem como a 
remoção e reassentamento das famílias atingidas, implementando políticas 
para a realocação dos mesmos em locais apropriados, que considerem a 
habitabilidade e a sustentabilidade das novas unidades habitacionais 
ofertadas bem como a proximidade ao local das moradias originais.  

XVI. Definição do teto limite por renda per capita e não por rendimento familiar. 

 

58 Municípios: Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Califórnia, Cambé, Capitão 
Leônidas Marques, Cascavel, Castro, Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Conselheiro 
Mairinck, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Douradina, Enéas Marques, Flórida, Foz do 
Jordão, Guarapuava, Irati, Itaúna do Sul, Ivaté, Japira, Lapa, Lidianópolis, Mariluz, 
Maringá, Mariópolis, Medianeira, Munhoz de Melo, Nova Aliança do Ivaí, Ourizona, 
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Ouro Verde do Oeste, Pérola do Oeste, Pinhais, Planalto, Porecatu, Quarto 
Centenário, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Salgado 
Filho, Santa Inês, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do 
Sudoeste, São Jorge do Patrocínio, São José da Boa Vista, São Manoel do Paraná, 
Sapopema, Sarandi, Sengés, Tamarana, Toledo, Três Barras do Paraná, Uraí, Vera 
Cruz do Oeste, Wenceslau Braz. 

 

PROPOSTA 7. MINHA CASA MINHA VIDA 

Dar continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida, articulando-o com 
políticas de desenvolvimento urbano, e construindo os conjuntos habitacionais em 
locais que contenham infraestrutura e equipamentos públicos ou que haja 
financiamento para a implantação destes via programa. Assim, propõe-se: 

I. Criar mecanismos para desburocratização na aquisição e ampliação dos 
recursos, facilitando o financiamento da casa própria; 

II. Modificar seus critérios para assim estendê-lo aos municípios de pequeno 
porte e às comunidades rurais; 

III. Aumento da fiscalização e controle social da aplicação dos recursos do 
programa; 

IV. Credenciar outros bancos públicos como agentes operadores do MCMV 

V. Modificar o padrão das unidades habitacionais, ampliando o tamanho das 
casas para atender satisfatoriamente às famílias com maior número de 
pessoas, dotando-as também de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida as quais devem ser construídas em 
locais com declividade adequada e com transporte público adaptado; 

VI. Viabilizar a utilização de vazios urbanos para projetos do Programa; 

VII. Não adotar empreendimentos de casas geminadas;  

VIII. Implantar avenida nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, para eixo 
de comércio e serviço vicinal; 

IX. Proceder a revisão do projeto, com aumento no critério da renda per capita 
da família, de R$ 1.600,00 para R$ 2.500,00, pois houve aumento do salário 
mínimo.  

 

23 municípios: Apucarana, Campina Grande do Sul, Capitão Leônidas 
Marques, Céu Azul, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Esperança Nova, Foz do Iguaçu, 
Francisco Alves, Guarapuava, Itambé, Joaquim Távora, Loanda, Luiziana, Paranavaí, 
Quatiguá, Reserva, São José das Palmeiras, São Pedro do Paraná, São Sebastião da 
Amoreira, Tamarana, Toledo, Vera Cruz do Oeste. 

 

PROPOSTA 8. FMDU 

Criar e organizar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano baseado no 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, com suporte técnico institucional do 
Governo Federal e Estadual, visando maior autonomia na gestão dos recursos pelos 
municípios. A aplicação dos recursos deverá ser definida por diretrizes e critérios 
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estabelecidos pelos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento, sendo necessária a 
apresentação de projetos para avaliação e aprovação. Como fonte de receitas, prevê-
se mecanismos de arrecadação própria e repasses Estaduais e Federais, a saber: 

I. Royalties, 

II. 1% do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras; 

III. Recursos oriundos da aquisição de potencial construtivo, 

IV. Pagamento das infrações contra a Política Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; 

V. Percentuais de concessão do transporte coletivo, empresas de pedágio e da 
América Latina Logística – ALL; 

VI. 50% da receita do Fundo Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano. 

VII. Recursos do FPM para o FMHIS. 

 

22 municípios: Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto 
Paraná, Araucária, Braganey, Cambé, Campo Largo, Figueira, Londrina, Marumbi, 
Nova Tebas, Ourizona, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Reserva, 
Santa Helena, Santa Inês, São Manoel do Paraná, Toledo, Palmas. 

 

PROPOSTA 9. SANEAMENTO 

Priorizar a execução das diretrizes contidas na Lei Nacional de Saneamento 
Básico e no Plano Nacional de Saneamento Básico, com a universalização do acesso 
ao saneamento básico e ambiental aos moradores das áreas urbanas e rurais, 
utilizando para sua execução recursos provenientes do FNDU, com especial atenção 
às áreas destinadas aos Projetos de Habitação de Interesse Social, prevendo a 
elaboração e implantação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incentivando o atendimento à lei 12.305/2010, 
bem como a implementação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário. Para a 
solicitação de recursos junto ao FNDU, os municípios deverão apresentar Plano 
Municipal de Saneamento Ambiental, e estar de acordo com a regulamentação de 
todos os instrumentos constantes do Plano Diretor relativos ao Saneamento Ambiental 
e ter conselhos deliberativos constituídos. Esta proposta também prevê:  

I. Garantir o fornecimento de rede de água, esgoto e ligações domiciliares 
para todas as famílias dos assentamentos precários urbanos e criar poço 
artesiano nos locais em que inexiste a rede de abastecimento de água; 

II. Reestruturar o sistema de licenciamento de loteamentos e de legislações 
que contemplem as áreas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos 
sólidos e drenagem), com inserção no planejamento municipal, visando o 
redimensionamento e avaliação dos planos já elaborados; 

III. Elaborar projeto de lei e normatização para que nas novas construções e/ou 
novos loteamentos seja obrigatório o aproveitamento das águas das chuvas 
e quando possível aquecimento solar, ao passo que sejam previstos 
incentivos fiscais para implantação desses sistemas; 
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IV. Executar programas de apoio, com recursos do Ministério das Cidades, para 
orientar pequenos municípios na criação de SAMAE - Serviço Autárquico 
Municipal de Água e Esgoto; 

V. Ampliar as possibilidades de financiamento com taxas adequadas para a 
implementação de redes de esgotamento e tratamento do esgoto, 
construção de fossas sépticas e coleta seletiva de resíduos sólidos, 
incentivando a criação de cooperativas de coletores de recicláveis e 
apoiando, através de políticas específicas, as famílias de coletores;  

VI. Instalar e manter aterros sanitários em cada município, obedecendo às 
legislações relativas, através de transferência de recursos a fundo perdido; 

VII. Elaborar lei que exija das empresas da construção civil geradoras de 
resíduos a destinação correta aos resíduos oriundos dessa atividade. 

45 municípios: Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Bela Vista da 
Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Cafezal do Sul, Campina da 
Lagoa, Chopinzinho, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Douradina, Enéas 
Marques, Figueira, Floresta, Foz do Iguaçu, Ibema, Indianópolis, Irati, Itambé, Joaquim 
Távora, Lapa, Leópolis, Mallet, Mandirituba, Maringá, Paiçandu, Paranavaí, Pato 
Branco, Pinhão, Porto Vitória, Quatro Barras, Quatro Pontes, Realeza, Reserva do 
Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, 
São João do Triunfo, São Pedro do Paraná, Siqueira Campos, Tapira, Vera Cruz do 
Oeste, Wenceslau Braz. 

 

PROPOSTA 10. ACESSIBILIDADE 

Investir na elaboração de projetos, disponibilizando recursos para que os 
municípios possam realizar mudanças e adaptações nas vias, calçadas, no transporte 
coletivo, nos espaços e equipamentos públicos e privados. Efetivar a adequação e 
padronização do espaço urbano em conformidade com as normas de acessibilidade 
universal. Em relação a estes objetivos, prevê-se: 

I. Criar políticas de financiamento para projetos de mobilidade municipais, 
exigindo que estes contemplem as normas de acessibilidade; mecanismos 
para incentivar a readequação dos espaços públicos e privados. Elaborar 
legislações municipais de acessibilidade para garantia da implantação das 
normas técnicas e desenho universal;  

II. Conforme previsto na lei, efetuar nos programas federais de habitação, a 
reserva de unidades para pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, garantindo que as mesmas sejam totalmente adequadas aos 
parâmetros de acessibilidade necessários nas moradias. Garantir o acesso 
a todos os espaços de uso público e coletivo e serviços às pessoas com 
deficiência; 

III. Destinar 20% do DPVAT para aplicar em projetos de segurança das 
travessias urbanas, travessia elevada para pedestre e semáforos sonoros, 
com ênfase na garantia de mobilidade dos pedestres e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

30 municípios: Altamira do Paraná, Balsa Nova, Boa Esperança, Califórnia, 
Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Colombo, Conselheiro Mairinck, Cruzeiro do 
Oeste, Douradina, Entre Rios do Oeste, Fênix, Floresta, Foz do Iguaçu, Iporã, Irati, 
Marilândia do Sul, Mariluz, Medianeira, Nova Santa Rosa, Paiçandu, Porto Barreiro, 
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Ramilândia, Realeza, Sarandi, Tamarana, Tapejara, Toledo, Três Barras do Paraná, 
Wenceslau Braz. 

  

PROPOSTA 11. MOBILIDADE 

Criação de Programa Nacional de Mobilidade Urbana exigindo a elaboração de 
um plano diretor cicloviário para o transporte alternativo, em que o Governo Federal 
destine recursos para a elaboração de Planos e Projetos de Mobilidade, Acessibilidade 
e Cicloviários, pavimentação das vias urbanas e rurais, conservação das estradas, 
rodovias e vias de acesso aos municípios e suas sinalizações. O programa deve 
priorizar políticas para educação e segurança no trânsito, priorizar os municípios com 
conflitos urbanos entre o modal ferroviário e as vias urbanas, utilização de modais 
alternativos e de transporte público coletivo auxiliando sua integração e implantação 
em municípios que não possuem e nas áreas rurais. Deve-se, ainda, criar mecanismos 
para implantar, melhorar ou revisar o sistema viário das cidades, com planejamento 
dos contornos rodoviários, das vias de acesso aos municípios e construção de vias 
marginais nas rodovias. 

I- Realizar fórum permanente para discussão e implementação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, além de desenvolver mecanismos para 
fiscalizar a execução e adequação da Lei 12.587\2012 nos equipamentos e 
estabelecimentos de circulação pública. 

II- Impedir construção de condomínios e loteamentos fechados que dificultem o 
acesso aos equipamentos públicos. 

25 municípios: Astorga, Balsa Nova, Cafelândia, Califórnia, Capitão Leônidas 
Marques, Castro, Colombo, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Japira, 
Lidianópolis, Mallet, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Matinhos, Medianeira, Nova 
Aliança do Ivaí, Nova Santa Rosa, Piraí do Sul, Quatiguá, Quatro Barras, Realeza, 
Santo Antônio do Sudoeste, Toledo, Wenceslau Braz. 

 

PROPOSTA 12. MEIO AMBIENTE 

Estabelecer políticas de proteção ambiental nos Estados e Municípios, 
atendendo às diretrizes da sustentabilidade social e ambiental aliada ao 
desenvolvimento socioeconômico, através da utilização de recursos do FNDU, para 
revitalizar áreas urbanas passiveis de regularização fundiária e implantação de 
habitações de interesse social destinadas à preservação ambiental, prevendo também 
ações preventivas de enchentes com a preocupação em realizar o escoamento de 
águas pluviais, o desassoreamento e a recuperação das margens dos rios. Investir em 
meios tecnológicos na efetivação dos programas de proteção ambiental e 
sensibilização da população local para a criação e implantação de programas 
permanentes de educação ambiental e de capacitação dos profissionais da área de 
Desenvolvimento Urbano. Além dessas diretrizes, pretende-se: 

I. Criar políticas públicas federais de compensação para municípios com 
restrições ao desenvolvimento urbano por consequência de condicionantes 
ambientais, bem como àqueles que obedeçam às demais leis de 
preservação; 
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II. Elaborar programa de incentivo à criação de parques ecológicos abertos à 
visitação pública, através de convênios com o Ministério do Meio Ambiente, 
visando proporcionar o contato da população com a natureza por meio da 
oferta de áreas verdes para práticas esportivas e de lazer, servindo também 
como áreas para educação ambiental. 

III. Tornar obrigatória a efetivação do Plano Diretor de drenagem urbana em 
todos os municípios. 

 

26 municípios: Assis Chateaubriand, Campina Grande do Sul, Campo do 
Tenente, Campo Magro, Clevelândia, Figueira, Foz do Jordão, Irati, Japurá, Loanda, 
Marechal Cândido Rondon, Marilândia do Sul, Mariópolis, Matinhos, Medianeira, 
Paiçandu, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio 
do Sudoeste, São João do Triunfo, São Pedro do Paraná, Sarandi, Sengés, Ubiratã, 
Wenceslau Braz. 

 

PROPOSTA 13. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A irregularidade fundiária urbana deve ser objeto de estudo nacional, de modo 
que possa apontar estratégias gerais de regularização: 

I. Em planos que tenham por objeto a caracterização das irregularidades; 

II. Com a proposição de um Código Nacional de Regularização Fundiária; 

III. Por meio da criação de varas especializadas no Poder Judiciário que tratem 
especificamente do tema que priorize a questão habitacional; 

IV. Criação e implementação de redes de proteção e reassentamento; 

V. Com incentivo aos Municípios para a criação de departamentos específicos 
de regularização fundiária e implementação de equipe especializada no 
quadro de servidores próprios do município; 

VI. Com incentivo à utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 
fundamentalmente, ZEIS e outorga onerosa do direito de construir, e do 
Código Civil, na utilização do abandono, da dação em pagamento e da 
desapropriação judicial; 

VII. Com identificação das terras públicas da União, Estados e Municípios que 
possam ser objeto de reassentamento e ocupação das famílias que 
estiverem em áreas de risco, voltadas para a garantia de tempo de 
permanência mínima dos proprietários nos imóveis. 

VIII. Criação de um cadastro único (Federal, Estadual e Municipal) para 
beneficiários de regularização fundiária onde os beneficiados ficarão pelo 
prazo de 16 anos impedidos de serem contemplados em qualquer outro 
programa de regularização fundiária promovida por órgãos governamentais; 

IX. Desapropriação para fins de reforma urbana e agrária em todas as áreas 
aptas segundo previsão da constituição federal; 

X. Criação de um cadastro e registro de imóveis sob controle do poder público 
como forma de identificar as áreas públicas que estão sob domínio privado 
sem previsão legal. 
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30 Municípios: Altamira do Paraná, Campo Largo, Carambeí, Cianorte, 
Colombo, Curitiba, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Foz do Jordão, Guaíra, 
Jaguapitã, Mallet, Mandirituba, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Mariluz, Matinhos, Nova 
Tebas, Palmeira, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Realeza, Santa Maria do Oeste, Santa 
Mariana, Santa Terezinha de Itaipu, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, 
São Pedro do Paraná, Tapira, Vera Cruz do Oeste. 

  

PROPOSTA 14. RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Quanto aos recursos voltados à implantação da regularização fundiária, o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano deve direcionar a aplicação de recursos 
para elaboração de projetos e implementação de ações de regularização fundiária, 
não só para construção de habitações, mas também para aquisição de terrenos. A 
Caixa Econômica Federal deve implantar programa de financiamento que atenda tanto 
à área urbana quanto à área rural, para a construção, reformas, ampliações e 
principalmente para a regularização da propriedade, utilizando os critérios do 
programa minha casa minha vida, com parcelas de 5% do salário das famílias 
beneficiadas. Para a regularização, ainda devem ser previstas medidas de isenção de 
IPTU para aqueles possuidores que forem beneficiados com a regularização fundiária 
e devem ser destinados recursos para a recuperação de áreas de risco e para a 
remoção e reassentamento das famílias atingidas com a implementação de políticas 
de permanência sempre que for possível. O Plano Nacional de Regularização 
Fundiária deverá priorizar a liberação de recursos para municípios com fragilidade 
ambiental e deve prever bolsa auxílio para o pagamento de taxas, custas judiciais, 
impostos e demais despesas para os procedimentos e documentos cartoriais e 
registrais e, ainda, recursos para a formação de agentes locais e sociais com 
formação no tema da regularização.  

 

30 municípios: Altamira do Paraná, Campo Largo, Carambeí, Cianorte, 
Colombo, Curitiba, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Foz do Jordão, Guaíra, 
Jaguapitã, Mallet, Mandirituba, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Mariluz, Matinhos, Nova 
Tebas, Palmeira, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Realeza, Santa Maria do Oeste, Santa 
Mariana, Santa Terezinha de Itaipu, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, 
São Pedro do Paraná, Tapira, Vera Cruz do Oeste. 

 

PROPOSTA 15. PLANO DIRETOR E INSTRUMENTOS 

O Ministério das Cidades deverá criar uma campanha nacional, disponibilizar 
recursos federais e do Fundo de Desenvolvimento Urbano para a realização, revisão e 
implementação dos Planos Diretores Participativos, com orientação metodológica e da 
utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade, capacitação dos agentes locais 
(poder público e sociedade civil), participação social, respeitando as diferenças 
regionais, acompanhados de um programa de monitoramento de revisão e 
readequação, a partir de uma integração entre os entes federativos através de equipes 
técnicas multidisciplinares que deverão, em cada município, apresentar os resultados 
da execução dos respectivos Planos Diretores. E estabelecer critérios objetivos para a 
aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade e de novos instrumentos que tenham 
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por objetivo eliminar a retenção especulativa imobiliária, definindo o tamanho das 
áreas referentes ao porte e característica do Município, utilizando para imóveis 
localizados em áreas que apresentem demanda por uso e ocupação, o instrumento do 
parcelamento, edificação e utilização compulsória em imóveis com área acima de 
5.000m² ou de dois ou mais lotes com área conjunta superior a 7.500m², considerando 
a revisão da planta genérica de valores para a aplicação do IPTU Progressivo e a 
destinação social dessas áreas nos casos de desapropriação. Com o mesmo objetivo 
propõe-se a criação de um instrumento urbanístico denominado AVU - ÁREA DE 
VALOR DE USO, que objetiva estabelecer a efetiva função social da propriedade 
urbana, para que as propriedades sejam utilizadas para o fim a que foram destinadas, 
seja tal destinação a moradia, a indústria, o comércio e as demais possibilidades de 
uso dos bens. 

 

12 municípios: Campo Largo, Chopinzinho, Curitiba, Esperança Nova, Foz do 
Jordão, Guarapuava, Ibema, Mallet, Mandirituba, Maringá, Palmas, Palmeira.  

3.3. PRIORIDADES APROVADAS PARA O GOVERNO ESTADUAL. 

PROPOSTA 16. CONSÓRCIOS: 

Estimular a integração entre as esferas do poder público e demais segmentos 
da sociedade sob controle social para fortalecer a instituição e a prática de consórcios 
intermunicipais para viabilizar a execução dos projetos e políticas públicas regionais 
nos municípios, solucionando problemas locais com maior efetividade, através do 
apoio do Ministério das Cidades e da locação de recursos das esferas federal e 
estadual, fortalecendo assim a integração intersetorial. As ações consorciadas 
deverão contar também com a participação financeira dos municípios envolvidos e 
poderão incidir na área de saúde, educação, cultura, geração de emprego, esporte, 
lazer, e abarcar diversos temas referentes ao desenvolvimento urbano, como proteção 
das áreas de mananciais, aquisição de equipamentos para a execução e 
funcionamento de obras, patrulha mecanizada, bombeiros comunitários, manutenção 
de UTIs, serviços de pavimentação, recapeamento, recuperação e construção de 
calçadas e das malhas viárias urbanas, construção de asfalto com acostamento 
ligando cidades vizinhas, em especial destaque à solução de problemas de 
saneamento básico nas suas diversas funções como tratamento de esgoto, gestão de 
resíduos sólidos, principalmente se tratando da coleta dos resíduos sólidos urbanos e 
correta destinação em aterros sanitários, em atendimento à Lei do Saneamento de 
2010. Na efetivação dos consórcios devem observar:  

I. Acesso restrito aos municípios com até 50 mil habitantes; 

II. Que os consórcios municipais sejam públicos com vistas ao 
compartilhamento de técnicos públicos de áreas específicas e engenheiros 
das diversas áreas, advogados, contadores, arquitetos, urbanistas e outros 
profissionais; 

III. Criação de um consórcio específico das rodovias federais e estaduais, com 
transparência, tirando o poder das empresas de pedágio; 

IV. Reconhecimento dos consórcios de integração municipal nas faixas de 
fronteira, privilegiando temas de transporte, mobilidade, acessibilidade e 
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planejamento territorial integrado, reconhecido pelos países integrantes da 
UNASUL e do MERCOSUL; 

V. Que os consórcios intermunicipais públicos assegurem continuação dos 
profissionais técnicos por meio de concurso público, sem precarização das 
relações de trabalho no serviço público. 

 

27 Municípios: Apucarana, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, 
Carambeí, Chopinzinho, Enéas Marques, Fênix, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, 
Guaíra, Itaipulândia, Luiziana, Mallet, Maringá, Matinhos, Nova Santa Rosa, Ourizona, 
Ouro Verde do Oeste, Porecatu, Renascença, Santa Inês, Santa Maria do Oeste, 
Santa Mariana, São José das Palmeiras, Saudade do Iguaçu, Sertaneja, Wenceslau 
Braz. 

 

PROPOSTA 17. GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCI AL: 

Criação de instrumentos de participação social como conselhos de 
desenvolvimento e fóruns de debate que sirvam de elementos para mobilização e 
discussão dos problemas na área urbana, valorizando a participação da população 
como parte integrante do controle social. Desenvolvimento de redes de informações 
compartilhadas regionalmente entre os Conselhos Municipais das Cidades ou aqueles 
que os representem, para troca de experiências, fortalecendo os processos de 
participação social. Os municípios deverão realizar as Conferências Municipais das 
Cidades, sendo estes espaços institucionais públicos de mobilização e participação 
popular, nas quais o cidadão interessado possa promover discussões e formular 
proposições sobre a política nacional de desenvolvimento urbano. Como diretriz às 
conferências estaduais e municipais prevê-se: 

I. Aumento no número de delegados dos municípios com menos de 20 mil 
habitantes; 

II. Realização das conferências estaduais a cada quatro anos, seguindo a 
elaboração dos Planos Plurianuais-PPA; 

III. Garantia da manutenção e realização das propostas sobre desenvolvimento 
urbano, aprovadas nas conferências, mesmo com mudança de mandatos 
nas três esferas de governo; 

IV. Criação de mecanismos de acesso aos temas e propostas das Conferências 
Municipais das Cidades já realizadas e também das atuais, com vistas a 
socializar as demais propostas debatidas em outras cidades; 

V. Criação de suporte técnico on line para suprir as dúvidas e demandas na 
realização das próximas conferências municipais; 

VI. Realização das conferências municipais anualmente no formato de fórum, a 
fim de analisar as novas necessidades, ouvir a população e avaliar o 
progresso dos itens propostos nos anos anteriores, contando com a 
presença dos representantes dos órgãos municipais; 

VII. Agregação da Conferência das Cidades em conferências macrorregionais 
em âmbito estadual, nacional e municipal, a fim de que os municípios com 
menor população e repasse do FPM em igualdade, possam agrupar-se e 
discutir os problemas e situações que lhe são afetos; 



60 

 

VIII. Instituir nas próximas Conferências Estaduais das Cidades processo de 
avalição e prestação de contas das ações implementadas e não 
implementadas, resultante das proposições deliberadas na Conferência 
anterior. 

 

19 Municípios: Araucária, Céu Azul, Colombo, Curiúva, Enéas Marques, 
Esperança Nova, Foz do Jordão, Guarapuava, Ibema, Indianópolis, Itambé, Jaboti, 
Manfrinópolis, Ourizona, Ponta Grossa, Rancho Alegre, Reserva do Iguaçu, Santo 
Antônio da Platina, Siqueira Campos. 

 

PROPOSTA 18. CONSELHOS MUNICIPAIS DAS CIDADES 

Criar, efetivar e implementar os Conselhos Municipais das Cidades e de seus 
respectivos Fundos em todos os municípios do Paraná, assegurando a 
representatividade de todos os segmentos. Garantir que os Conselhos sejam paritários 
e deliberativos e que os conselheiros participem efetivamente na elaboração de planos 
e projetos de desenvolvimento urbano, com programas de capacitação permanente. 
Os Conselhos deverão organizar as Conferências Municipais das Cidades e fiscalizar 
os Fundos de Desenvolvimento Urbano e os projetos urbanos. 

 

16 Municípios: Boa Esperança do Iguaçu, Campina Grande do Sul, Curitiba, 
Esperança Nova, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava, Inácio Martins, Ivaí, Jaboti, 
Japira, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Matinhos, Pinhão, São Sebastião da 
Amoreira. 

 

PROPOSTA 19. CONSELHOS 

O Conselho Estadual das Cidades deverá promover a integração entre os 
conselhos municipais, incentivando a criação e atuação de conselhos em cidades 
onde ainda não tenham sido efetivados, com garantia de paridade, transparência e 
divulgação de suas atividades e atribuições, incentivando a participação da sociedade 
civil. Prevê-se como atribuição do Concidades-PR: 

I. Capacitar e qualificar permanente os conselheiros e seus suplentes 
estaduais e municipais; 

II. Organizar uma rede de informações compartilhadas regionalmente entre os 
Conselhos Municipais das Cidades ou de Desenvolvimento Urbano para 
troca de experiências; 

III. Ampla divulgação em variadas formas de mídia das atividades do Conselho 
estimulando a participação da sociedade civil, assegurando a 
representatividade de diversos segmentos;  

IV. Monitorar a aplicação dos fundos vinculados ao Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano; 

V. Promover a integração e o intercâmbio regional, estadual, e nacional entre o 
Conselho das Cidades e os demais conselhos de políticas públicas 
existentes; 
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VI. Incentivar a criação dos Fundos e Planos de Desenvolvimento Urbano em 
todos os municípios e a participação dos conselheiros municipais na 
elaboração de projetos de urbanização e de organização das cidades. 

 

12 Municípios: Araucária, Boa Esperança do Iguaçu, Curitiba, Curiúva, Foz do 
Jordão, Guaíra, Jaboti, Jaguapitã, Japira, Manoel Ribas, Matinhos, Pinhão. 

 

PROPOSTA 20. CONSELHOS 

a) Aprovação imediata do Projeto de Lei que confere o caráter deliberativo ao 
CONCIDADES-PR; 

b) Regulamentar, no período de 6 meses, quais temas e quais condições o 
CONCIDADES deverá deliberar; 

c) Indicação de deliberações relacionadas à: 

1) Aprovação de planos, programas e projetos públicos ou em parceria 
privada; 

2) Alteração de normas de uso e ocupação do solo; 

3) Alteração ou implantação dos instrumentos de gestão urbana, em 
especial dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade (Lei federal n. 
10.267/2001);  

 

PROPOSTA 21.  

Desenvolver políticas públicas que procurem fortalecer o micro, pequeno e 
grande empresário: 

- Promover a capacitação adequada da vocação empresarial do Município; 

- Fomentar a agricultura para o desenvolvimento econômico; 

- Criar ouvidoria para a segurança das cidades; 

- Planejamento do trânsito; 

- Proibir que sejam colocados obstáculos rente às calçadas. 

 

PROPOSTA 22. HABITAÇÃO 

Promover a política habitacional no Estado do Paraná por meio de programas 
voltados prioritariamente à produção de moradias de interesse social, articuladamente 
às demais políticas urbanas, sociais e ambientais de forma a garantir o direito à 
cidade, com acesso a equipamentos públicos e infraestrutura. A produção de novas 
unidades habitacionais deverá ser financiada com recursos das esferas municipais, 
estadual e federal e considerar a elaboração de projetos ambientalmente sustentáveis 
e acessíveis a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzia. Além disso, 
deverão situar-se em localização compatível com os polos geradores de emprego, 
disponibilidade de transporte coletivo e existência de equipamentos e serviços 
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públicos. Conjuntamente aos critérios mencionados, outras diretrizes deverão conduzir 
a política habitacional no Estado do Paraná: 

I. Adequação dos critérios dos programas de interesse social às demandas 
das famílias atendidas (tais como padrão construtivo, tamanho da unidade, 
n.º de moradores), estabelecendo-se a área mínima de quarenta e oito 
metros quadrados por unidade habitacional. 

II. Disponibilização de Projeto de Saneamento Básico e implantação do 
Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário nos projetos de habitação de 
interesse social; 

III. Implantação de programas habitacionais para provisão de moradia rural e 
incentivo à produção de habitação de interesse social em municípios de 
menor porte (menos de 15.000 habitantes); 

IV. Criação de programa de venda de lotes urbanizados para famílias de baixa 
renda, por meio de subsídio e com financiamento em longo prazo e baixos 
juros; 

V. Elaboração de mecanismos voltados à prevenção da comercialização dos 
imóveis adquiridos por meio de programas de habitação de interesse social; 

VI. Utilização de instrumentos urbanísticos, como o parcelamento compulsório, 
para o combate aos vazios urbanos e a garantia da função social da 
propriedade; 

VII. Implantação de um plano de promoção da função social nos imóveis vazios 
ou subutilizados do Estado e da União; 

VIII. Implementação de Políticas de Integração da Região Metropolitana, 
incluindo como elemento fundamental o Plano de Habitação de Interesse 
Social, com abrangência das áreas rurais e urbanas; 

IX. Criação de um banco de terras estadual para promoção da habitação de 
interesse social; 

X. Promoção de reurbanização prioritária das áreas de habitação de interesse 
social, com a realocação das famílias cujas moradias estejam em áreas de 
risco.  

XI. Destinação de recursos para recuperação das áreas de risco, bem como a 
remoção e reassentamento das famílias atingidas, implementando políticas 
para a permanência dos mesmos em locais apropriados à habitação; 

XII. Aprimoramento dos setores de fiscalização a fim de evitar construções 
irregulares e aplicar as devidas punições para inibir a continuidade dos atos 
ilícitos. 

 

41 municípios: Alto Paraíso, Balsa Nova, Califórnia, Cambé, Campina Grande 
do Sul, Cascavel, Castro, Céu Azul, Colombo, Conselheiro Mairinck, Curitiba, 
Douradina, Floresta, Flórida, Foz do Jordão, Ivaté, Japira, Leópolis, Lidianópolis, 
Mallet, Maringá, Mariópolis, Medianeira, Munhoz de Melo, Nova esperança do Ivaí, 
Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Pérola d´Oeste, Pinhais, Quarto Centenário, Salgado 
Filho, Santa Inês, Santo Antonio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São Manoel 
do Paraná, Sapopema, Tamarana, Três Barras do Paraná, Ubiratã, Uraí, Wenceslau 
Braz. 
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PROPOSTA 23. EDUCAÇÃO: 

Estabelecer política educacional voltada à conscientização da sociedade sobre 
a importância da ação coletiva no processo de desenvolvimento dos municípios, 
incluindo no currículo escolar: educação sobre políticas de desenvolvimento urbano e 
rural, ensino da legislação municipal pautada no código de posturas e direitos e 
deveres dos municípios visando, fomentar a participação da sociedade nos conselhos. 
Instalar escolas profissionalizantes municipais equipadas, utilizando recursos do 
governo estadual e nacional, para formar e capacitar a população urbana e rural. 
Qualificar jovens e adultos através de parcerias com entidades do sistema SENAC, 
SENAI e outros órgãos, buscando atrair a constituição de polos industriais e 
oportunizando a geração de emprego. Ainda, a respeito da educação, propõe-se: 

I. Capacitação dos professores das áreas urbanas e rurais, através de cursos, 
encontros e palestras de motivação periódicas; 

II. Desenvolvimento de um modelo de educação nas escolas rurais voltado 
para a valorização do meio onde vivem, preservando seus valores e 
culturas, meio ambiente e modo de produção;  

III. Técnicas de apoio profissional para o curso e manejo das culturas/pecuária, 
novos cursos voltados ao agronegócio, apoio e incentivo para a implantação 
de novas culturas e implantação da incubadora industrial de empresas;  

IV. Realização de programas contínuos de educação ambiental pautado na 
separação e reciclagem de resíduos sólidos, para escolas e população 
geral, com distribuição permanente de material de orientação para a 
separação correta; 

V. Articulação com esfera estadual para criação de um programa permanente 
de educação no trânsito como parte das atividades curriculares das escolas, 
com subsídio financeiro para os municípios, visando a promoção de 
comportamentos seguros e responsáveis dos ciclistas, pedestres e 
condutores de veículos, expandindo este conhecimento a entidades e 
população em geral. 

  

24 Municípios: Califórnia, Cascavel, Colombo, Conselheiro Mairinck, 
Douradina, Flórida, Foz do Jordão, Guaíra, Iporã, Japira, Lobato, Marechal Cândido 
Rondon, Mariluz, Matinhos, Medianeira, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Palmeira, Rio 
Branco do Sul, Sarandi, Sertaneja, Três Barras do Paraná, Ubiratã, Wenceslau Braz. 

  

PROPOSTA 24. FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBA NO E 
DEMAIS FUNDOS: 

Fortalecer o processo de criação, implantação e gestão do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano para investimentos em todas as esferas da administração 
pública, possibilitando a descentralização do fundo nacional com repasse para o nível 
estadual por meio de mecanismos próprios a serem estipulados pelo Ministério das 
Cidades, prevendo também a criação de mecanismos de capitalização, além do uso 
de emendas parlamentares. O Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano deverá 
ser monitorado pelo Conselho das Cidades, este responsável pelo gerenciamento dos 
recursos que deverá receber, além de outras fontes, percentual proveniente de: (i) 
IPVA arrecadado no Estado do Paraná; (ii) Multas dos Procon’s do Estado do Paraná; 
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(iii) Leilões realizados pelo Governo do Estado do Paraná; (iv) ITCMD (Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doações). Outras diretrizes relacionadas aos Fundos de 
Desenvolvimento são:     

I. Definição de critérios de distribuição e repasse de recursos para realização 
de programas de desenvolvimento, priorizando municípios com população 
inferior a 50 mil habitantes, criando também fundo específico para 
municípios de até 25 mil habitantes; 

II. Criação de um fundo estadual para fomento e implantação de distritos 
industriais em municípios de até 100 mil habitantes; 

III. Criação dos fundos de habitação urbana e rural, prevendo no orçamento 
recursos para terraplanagens; 

IV. Viabilização de recursos para o Fundo Estadual de Habitação e Interesse 
Social, para complementação dos Programas Nacionais. 

 

19 Municípios: Assaí, Curitiba, Esperança Nova, Guaíra, Ibema, Indianópolis, 
Siqueira Campos, Jaboti, Japira, Japurá, Marumbi, Matinhos, Palmeira, Pinhais, 
Pinhão, Ponta Grossa, São Manoel do Paraná, Tapira, Umuarama. 

  

PROPOSTA 25. MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE: 

Investimentos por parte do poder público estadual que possibilitem o acesso a 
políticas públicas de saneamento, habitação, regularização fundiária e mobilidade aos 
municípios com menos de 50 mil habitantes, com ampliação do repasse de recursos 
para que estes municípios sejam dotados de infraestrutura urbana. Para isto, 
propõem-se: 

I. Criação de mecanismos que facilitem obtenção de recursos e acesso a 
programas do governo estadual junto às políticas de desenvolvimento 
urbano; 

II. Fortalecimento dos consórcios públicos e estabelecimento de convênios 
intermunicipais para viabilizar a execução dos projetos; 

III. Apoiar a adequação e implantação de seus planos diretores e do Estatuto 
das Cidades, disponibilizando financiamento e equipe técnica para tal; 

IV. Recursos para implantação e ampliação do acesso ao transporte público 
nas pequenas cidades e áreas rurais, bem como a criação de linhas que 
façam conexão com municípios vizinhos;  

V. Revisão dos critérios dos programas de habitação, no intuito de aumentar a 
participação destes municípios, e aumento no número de unidades 
habitacionais de interesse social; 

VI. Diferenciação no valor de contrapartida para municípios com menos de 
10.000 habitantes 

 

18 Municípios: Bom Jesus do Sul, Campina da Lagoa, Floresta, Foz do Jordão, 
Inácio Martins, Jaboti, Manoel Ribas, Matinhos, Nova Aliança do Ivaí, Palmeira, Quarto 
Centenário, Quatiguá, Rebouças, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, São José das 
Palmeiras, Sengés, Turvo. 
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PROPOSTA 26. MOBILIDADE  

Implantar política de mobilidade urbana contemplando todos os modais de 
transporte de forma integrada, definindo estratégias de acessibilidade, tráfego e 
mobilidade urbana sustentável, priorizando a utilização de modais alternativos e 
construção de vias especiais para esta finalidade, tanto nas áreas urbanas dos 
municípios como em estradas e rodovias próximas e de acesso às zonas rurais. No 
mesmo sentido propõe-se: 

I. Desenvolver programa voltado à urbanização das vias urbanas e rurais, 
rodovias e estradas, promovendo a conservação e a criação de interligação 
asfáltica, sinalização e acostamentos;  

II. Destinar recursos para ampliar e integrar o transporte público coletivo, com 
especial atenção aos municípios de pequeno porte e às áreas rurais, 
conectando-as com as áreas urbanas, realizando também a integração 
intermunicipal e das regiões metropolitanas; 

III. Assegurar, por meio das concessões públicas para transporte coletivo, que 
o serviço não seja exercido em forma de monopólio, com proibição de 
participação de empresas de propriedade cruzada nas licitações;  

IV. Garantir à pessoa idosa gratuidade de pelo menos dois acentos em ônibus 
coletivos de transporte intermunicipal no Estado do Paraná; 

V. Elaborar projeto para a criação de ferrovias, contornos rodoviários e de 
estradas marginais retirando o fluxo de veículos pesados dos centros das 
cidades; 

VI. Formular programa governamental para o reordenamento e criação de 
espaços destinados a atividades empresariais (industrial, comercial e etc.), 
visando o ordenamento do trânsito nas cidades; 

VII. Criar órgãos municipais de trânsito; 

VIII. Criar plano estadual de ciclomobilidade, estabelecendo ações, metas e 
objetivos de curto, médio e longo prazo.  

 

32 Municípios: Balsa Nova, Cambé, Campina da Lagoa, Campina Grande do 
Sul, Campo do Tenente, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Chopinzinho, 
Colombo, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Foz do Jordão, Icaraíma, Itambé, Japira, 
Lidianópolis, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Maripá, Medianeira, Nossa Senhora 
das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Pinhais, Quatro Barras, Rancho Alegre, Santo 
Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São Jorge do Patrocínio, São José 
dos Pinhais, Toledo, Turvo, Vera Cruz do Oeste. 

 

PROPOSTA 27. ACESSIBILIDADE: 

Readequação das vias, calçadas, transporte coletivo, equipamentos e edifícios 
públicos e privados para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, garantindo o exercício efetivo da cidadania, obedecendo aos 
critérios da Lei Federal n.º 10.098 de 19 de dezembro de 2000, de adequação e 
padronização do espaço urbano de acordo com as normas de acessibilidade universal.  
Para isto, propõem-se: 
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I. Transporte público adequado às normas de acessibilidade, adaptado para 
cadeirantes, carrinhos de bebê, idosos, etc., com integração aos terminais 
municipais e regiões metropolitanas, bem como às vias de acesso; 

II. Nos programas sociais de habitação, efetuar reserva de unidades para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme previsto na 
lei, observando as necessidades de adequação das moradias; 

III. Planejamento e adequação dos espaços e equipamentos públicos, bem 
como garantia da acessibilidade em ambientes com grande circulação de 
pessoas (tais como locais de atendimento ao público e estabelecimentos 
comerciais) com construção de rampas e sanitários com acessibilidade; 

IV. Melhorar a política de acessibilidade dentro dos órgãos públicos e incentivar 
a iniciativa privada; 

V. Desobstrução e nivelamento das calçadas, rebaixamento das vias de 
acesso, faixas de pedestres, reserva de vagas em estacionamentos de 
grande fluxo 

 

23 Municípios: Balsa Nova, Boa Esperança, Capitão Leônidas Marques, 
Colombo, Conselheiro Mairinck, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Entre Rios do Oeste, 
Fênix, Floresta, Foz do Jordão, Iporã, Itaúna do Sul, Ivatuba, Luiziana, Medianeira, 
Porto Barreiro, Ramilândia, Sarandi, Tamarana, Tapejara, Três Barras do Paraná, 
Wenceslau Braz. 

 

PROPOSTA 28. PLANEJAMENTO REGIONAL: 

Atuação cooperada entre a união, estados, distrito federal e municípios, voltada 
à promoção de políticas regionais de desenvolvimento urbano, integrando planos 
setoriais em planos regionais, com abordagem de diversos temas como habitação, 
saneamento, acessibilidade, meio ambiente, transporte urbano, mobilidade, uso e 
ocupação do solo, questão viária no entorno das cidades, tendo como mediação o 
Ministério das Cidades e a atuação de fóruns regionais de discussão da política 
urbana regional, criados para essa finalidade. Outro instrumento de planejamento 
regional deverá estar ligado à aprovação de lei estadual criando conselhos nas regiões 
metropolitanas do Estado, com ampla participação da sociedade civil organizada dos 
municípios integrantes, para efeito de definir as prioridades de ação e os programas. 
Como complemento dessa proposta, tem-se: 

I. Planejamento do território por bacias hidrográficas, conforme previsto em lei, 
tanto o rural quanto o urbano, integrando toda a região metropolitana, via 
consórcio público intermunicipal, considerando o atendimento às 
infraestruturas básicas em áreas residenciais, com especial atenção a ZEIS, 
e promovendo a descentralização industrial e comercial no município, com a 
integração regional. 

II. Criação de microrregiões com os municípios lindeiros, com as mesmas 
diretrizes e princípios compartilhados, inclusive para busca de soluções para 
o plano de manejo de resíduos sólidos;  

III. Suporte e apoio dos governos federal e estadual para as propostas 
desenvolvidas e em andamento da associação de municípios da 
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Cantuquiriguaçu, que hoje representa 21 municípios localizados na região 
dos Territórios da Cidadania.   

 

13 Municípios: Arapongas, Assis Chateaubriand, Cambé, Campina Grande do 
Sul, Esperança Nova, Foz do Jordão, Guaíra, Londrina, Mandaguaçu, Maringá, 
Medianeira, Renascença, Sarandi. 

 

PROPOSTA 29. REGIÃO METROPOLITANA:  

Criar políticas de integração dos municípios das regiões metropolitanas, com a 
efetivação de instrumentos legais que possibilitem o planejamento estratégico 
integrado, definindo diretrizes, Planos Diretores e propostas de ação e investimentos 
para os municípios componentes, envolvendo aspectos de interesse comum tais como 
uso e ocupação do solo em áreas conurbadas, meio ambiente, habitação, mobilidade 
e transportes, saneamento e demais elementos de infraestrutura e serviços públicos 
de natureza comum. Para a gestão participativa, prevê-se a criação de Conselhos 
Metropolitanos das Cidades, paritários, deliberativos e co-participativos entre os entes 
pertencentes à região metropolitana, com ampla participação da sociedade civil 
organizada. Além disso, há que se observar: 

I. Criação de Fórum Metropolitano e câmaras técnicas, compostas por 
representantes das cidades que formam o aglomerado urbano; 

II. Estruturação dos órgãos de gestão metropolitana para ampliação das 
articulações e debates de questões comuns em municípios que integram 
Região Metropolitana, destinados a coordenar, supervisionar e monitorar a 
execução dos programas, planos e projetos previstos no respectivo Plano 
Diretor, geridos e mantidos conjuntamente pelo Governo Estado;  

III. Aprovação de lei municipal que regulamente o repasse voluntário de 
recursos federais e estaduais aos municípios integrantes das regiões 
metropolitanas do Estado, condicionada à adesão desses municípios ao 
Plano Diretor e ao ente regional gestor da respectiva metrópole; 

IV. Articulação conjunta entre municípios da região metropolitana para maior 
fiscalização do Estado diante das concessões de linhas de transporte 
coletivo, com vistas a Integrar o transporte público nas regiões 
metropolitanas e rurais (intra e intermunicipal) e garantir maior comodidade 
aos passageiros por meio da ampliação de novas linhas e horários;  

V. Implantação de unidade centralizada de recepção dos resíduos sólidos 
coletados nas cidades das regiões metropolitanas, para efeito da otimização 
do tratamento desses resíduos e minimização dos impactos ambientais dele 
decorrentes, através da constituição de consórcios intermunicipais e 
mediante a participação financeira do Governo do Estado. 

VI. Implementação dos Planos de Bacias no Estado e Plano de Drenagem na 
Região Metropolitana; 

 

12 Municípios: Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Itambé, 
Londrina, Paiçandu, Pinhão, Porecatu, São José dos Pinhais, Sarandi, Maringá. 
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PROPOSTA 30. SANEAMENTO 

Destinação de recursos para a ampliação da rede de abastecimento de água, 
de esgoto e de seu tratamento para atender a todos os domicílios das cidades, com 
investimentos em políticas públicas de saneamento para a preservação dos aquíferos 
e do solo e correta destinação do lixo. Incentivo, através de campanhas educativas, à 
realização da coleta seletiva nas áreas urbanas e rurais, estabelecendo também 
planos regionais adequados para a destinação dos resíduos sólidos, através de 
políticas de integração intermunicipal. Com estes objetivos, propõe-se: 

I. Implantar obrigatoriamente o sistema de tratamento de esgoto sanitário nos 
Projetos de Habitação de Interesse Social; 

II. Efetivar a implementação dos Planos de Bacias no Estado e Plano de 
Drenagem na Região Metropolitana bem como descentralizar e dar 
transparência aos procedimentos de licenciamento ambiental; 

III. Exercer controle rigoroso dos sistemas de captação de água e 
reaproveitamento da mesma, de acordo com as leis ambientais;  

IV. Implantar lixeiras nos espaços públicos, com a devida separação do lixo 
com campanhas de divulgação e conscientização; 

V. Criar programa de melhoramento da coleta seletiva, com convênios na área 
ambiental que possam contemplar recursos para a operacionalização da 
coleta, e também o fortalecimento e formação de associações e 
cooperativas de catadores;  

VI. Elaborar os planos municipais para gerenciamento dos resíduos sólidos 
inclusive os oriundos da construção civil, com unidade centralizada de 
recepção, estabelecendo consórcios intermunicipais para este fim com 
subsídios do Estado; 

VII. Formular políticas de investimentos na construção de usinas de resíduos 
sólidos e implantação de aterros sanitários e usinas eólicas; 

VIII. Elaborar o Plano Estadual de Saneamento 

 

52 municípios: Apucarana, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança, Califórnia, 
Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Conselheiro Mairinck, Cruz Machado, Curitiba, 
Douradina, Faxinal, Fênix, Foz do Iguaçu, Guaraci, Guarapuava, Itaipulândia, Itambé, 
Ivaté, Ivatuba, Japira, Joaquim Távora, Leópolis, Lidianópolis, Luiziana, Mandaguari, 
Mariluz, Maringá, Medianeira, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, 
Paranavaí, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Porecatu, Quarto Centenário, Rancho 
Alegre, Salgado Filho, Santa Inês, Santa Maria do Oeste, São Jorge do Patrocínio, 
São José dos Pinhais, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, Sarandi, 
Sertaneja, Turvo, Ubiratã, União da Vitória, Uraí. 

 

PROPOSTA 31. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Estabelecer Política Estadual de Regularização Fundiária urbana e rural com 
alocação de recursos federais, estaduais e municipais destinados à realização de 
planos de regularização, para a devida identificação e apontamento de soluções 
urbanísticas, ambientais e jurídicas. Essa política de regularização fundiária deverá ser 
integrada às demais políticas de urbanização e produção habitacional. Deve ser 
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orientada à prevenção e mediação de conflitos fundiários, com o estabelecimento de 
parcerias institucionais entre órgãos públicos dos entes federativos e 
acompanhamento de organizações não governamentais. Além do acompanhamento 
das instituições, nos casos de remoção de famílias que estejam em áreas de risco, 
deve-se realizar a realocação em terrenos apropriados, considerado também o 
perímetro urbano do município. A política também deve prever a desburocratização 
dos procedimentos de registro de aquisição da propriedade e do trâmite realizado para 
a aprovação de parcelamentos pelo município. A fiscalização deve prevenir a 
utilização indevida de terrenos públicos e deve prever meios de retomada das terras 
de titularidade pública. Os recursos federais, estaduais e municipais devem ainda ser 
direcionados à:  

I. Implantação de infraestrutura e urbanização, sempre que possível visando a 
manutenção da população nas áreas de ocupação consolidadas; 

II. Implantação e atendimento pelo saneamento ambiental, dentro de um 
cronograma com prazo máximo de 10 anos para execução em 100% das 
áreas identificadas como de interesse social; 

III. Recuperação das áreas de risco; 

IV. Criação de rede de proteção e reassentamento; 

V. Assistência técnica jurídica, urbanística e topográfica para os municípios e 
capacitação de agentes municipais, realizada por profissionais da região 
através dos órgãos de representação de classe; 

VI. Redução das taxas e emolumentos cartoriais para a formalização da 
titularidade dos imóveis e subvenção das despesas com taxas e impostos 
oriundos de inventário de propriedades para o caso de regularização 
fundiária para família de baixa renda; 

VII. Crédito fundiário para as famílias de média e baixa renda. 

 

31 Municípios: Altamira do Paraná, Bela Vista da Caroba, Castro, Chopinzinho, 
Conselheiro Mairinck, Cruz Machado, Curitiba, Foz do Jordão, Iporã, Irati, Loanda, 
Mandirituba, Manoel Ribas, Mariópolis, Nova Aliança do Ivaí, Pérola d'Oeste, Pinhão, 
Quatro Barras, Quedas do Iguaçu, Rebouças, Santa Mariana, Santa Terezinha de 
Itaipu, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, São José dos Pinhais, São 
Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, Sengés, Siqueira Campos, Tamarana, Pato 
Branco. 

 

PROPOSTA 32. MEIO AMBIENTE: 

Desenvolver e praticar políticas públicas que promovam a sustentabilidade e de 
proteção do meio ambiente, obedecendo às Leis Ambientais existentes, atuando sob 
os princípios da sustentabilidade a partir do uso de energias renováveis (solar e 
eólica), captação de águas pluviais, meios de transporte limpos, reciclagem do lixo, 
utilização de materiais ecológicos para uso em construções sustentáveis, 
gerenciamento de resíduos sólidos, projetos e ações de recuperação e proteção dos 
recursos hídricos, em especial lençóis freáticos, áreas de nascentes e mananciais de 
abastecimento. Tais ações deverão ser fomentas a toda população local através de 
campanhas e programas de Educação Ambiental, em nível Estadual e Municipal, 
abordando temas relativos ao saneamento, água, esgoto, reciclagem de resíduos, 
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ações preventivas de combate a incêndios, promovendo também a inserção da 
educação ambiental como disciplina específica no currículo escolar: Prevê-se também: 

I. Descentralização e transparência aos  procedimentos de licenciamento 
ambiental, possibilitando maior autonomia aos municípios no que se refere 
às questões ambientais no meio urbano; 

II. Garantia de condições de atendimento aos órgãos responsáveis pela 
preservação do meio ambiente, realizando plano de ação e investimento 
para estes órgãos. 

III. Destinação de recursos para a recuperação de áreas de risco, remoção e 
reassentamento das famílias atingidas por catástrofes climáticas e 
regularização fundiária aos moradores que residem em áreas consideradas 
de proteção ambiental; 

IV. Redução da geração de resíduos sólidos, aumento da reciclagem, da 
reutilização dos resíduos bem como o fortalecimento de ações de 
cooperação entre o município e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, além da destinação ambientalmente adequada dos rejeitos; 

V. Participação do Estado nas ações de desassoreamento, limpeza e 
manutenção dos rios que circundam municípios suscetíveis a inundações e 
implementação dos Planos de Bacias no Estado e Plano de Drenagem na 
Região Metropolitana;  

VI. Parceria efetiva entre Secretaria do Meio Ambiente, SANEPAR e Ministério 
Público na vistoria de ligações de esgoto irregulares e clandestinas; 

VII. Criação e implementação de políticas públicas estaduais e federais de 
compensação para municípios com restrições ao desenvolvimento urbano 
por consequência de condicionantes ambientais, como aquíferos e 
Patrimônio Histórico, bem como àqueles que obedecem as demais leis de 
preservação ambiental; 

VIII. Cumprimento à legislação para a logística de produtos eletrônicos que 
contenham metais pesados e materiais degradantes ao meio ambiente, 
prevendo a correta destinação destes equipamentos (lâmpadas, celulares, 
suprimentos de informática); 

IX. Aplicação do ICMS ecológico para municípios que tenham remanescentes 
de florestas nativas no meio urbano, com finalidade específica de 
preservação e criação de parques ecológicos, praças verdes, proteção de 
nascentes e fontes e infraestrutura turística, nos municípios que possuírem 
fundo municipal de meio ambiente, a aplicação dos recursos ficam a critério 
e decisão do conselho municipal de meio ambiente; 

X. Programa de incentivo à criação e implementação de parques ecológicos 
abertos à visitação pública, com convênios permanentes através do 
Ministério do Meio Ambiente, visando maior preservação ambiental, contato 
da população com a natureza por meio da oferta de áreas verdes para 
práticas esportivas e de lazer, servindo também como áreas para educação 
ambiental, incentivar a implementaço IPTU ecológico nos municípios; 

XI. Incentivo a criação de consórcios intermunicipais para coleta, destinação e 
reaproveitamento de resíduos da construção civil.  
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28 Municípios: Campo do Tenente, Campo Magro, Colombo, Conselheiro 
Mairinck, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Dois Vizinhos, Fênix, Foz do Jordão, Irati, 
Itambé, Ivaté, Luiziana, Medianeira, Nova Esperança, Paiçandu, Paranavaí, Pinhais, 
Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da 
Platina, São Pedro do Paraná, Sarandi, Sengés, Toledo, Turvo, Ubiratã. 

 

PROPOSTA 33. PLANEJAMENTO URBANO 

Revisar e executar os Planos Diretores com aplicação efetiva dos instrumentos 
do Estatuto da Cidade, com a formação de equipes capacitadas nos municípios. 
Planejar em conjunto as políticas intersetoriais de saneamento, habitação, mobilidade, 
regularização fundiária e infraestrutura de acordo com as necessidades locais e 
regionais. Promover uma articulação cooperada entre União, Estado e Municípios para 
a promoção de políticas de desenvolvimento urbano. Deste modo, a proposta inclui: 

I. Integrar e melhorar a gestão participativa entre gestores (secretarias e 
outros órgãos da gestão pública), desde o planejamento até a execução das 
políticas públicas;  

II. Implementar políticas públicas com integração intersetorial e territorial onde 
os programas municipais estejam em consonância com o Estado e União, 
facilitando e agilizando a liberação de recursos e o desenvolvimento das 
atividades planejadas;  

III. Viabilizar as políticas de desenvolvimento urbano, junto ao planejamento 
urbano integrado aos PPAs, LDOs e LOAs; 

IV. Elaborar políticas que gerem a fixação da população no campo, 
proporcionando melhorias nas condições de vida, evitando o crescimento 
desordenado das cidades e acelerando o processo de desapropriação das 
áreas ocupadas no estado do Paraná; 

V. Garantir auxílio das Universidades Estaduais e Federais na elaboração de 
planos municipais de desenvolvimento urbano; 

VI. Estudar soluções adotadas em outros locais, apontado os resultados 
positivos;  

VII. Avaliar a implantação dos planos diretores pelo PARANACIDADE; 

VIII. Definir prazos e regras para implementação e execução dos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade; 

IX. Desenvolver políticas e ações de planejamento urbano visando à interação 
social. 

X. Promover a socialização dos meios de produção e das propriedades de 
condenados por atos de corrupção e tráfico; 

XI. Destinação de áreas adequadas para construção de postos de saúde, áreas 
de lazer e demais equipamentos sociais urbanos. 

 

26 Municípios: Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Campo Largo, 
Cascavel, Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Esperança 
Nova, Foz do Jordão, Ibema, Irati, Jaguatipã, Joaquim Távora, Mandirituba, Maringá, 
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Matinhos, Palmeira, Quatro Pontes, Rondon, Santa Maria do Oeste, São Jorge do 
Patrocínio, São Manoel do Paraná, Saudade do Iguaçu, Três Barras do Paraná. 

3.4. MOÇÕES APROVADAS 

Moção 1. Moção dos Movimentos Sociais à Plenária da  5ª Conferência 
Estadual das Cidades 

Os Movimentos Sociais vem denunciar o descaso de gestões executivas e legislativas 
de municípios do Estado do Paraná, no processo de aprovação de projetos 
habitacionais das entidades, seja por morosidade ou negação na liberação dos 
mesmos, uma vez que há perda de repasses dos recursos financeiros pelo Ministério 
das Cidades, do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, bem como do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. Diante do exposto, os movimentos 
sociais vem exigir que os gestores municipais sejam penalizados devendo prestar 
esclarecimentos formais ao Ministério das Cidades e, principalmente para a população 
afetada. 

 

Moção 2. Moção  

Criar diretrizes e garantir aos municípios mais inserção dos alunos de escolas públicas 
ao ensino superior nas universidades públicas, bem como olhar diferenciado para as 
APAES devido às suas peculiaridades, dando condições para que o desenvolvimento 
intelectual seja pleno e constante. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 3. Moção  

Fortalecer políticas públicas para patrulha rural nos municípios com grande área rural, 
bem como, aumento dos delegados de carreira para os municípios que ainda não tem 
delegacia e aumento do efetivo policial em todas as regiões, bem como, delegacia de 
trânsito e ainda, a delegacia da mulher com atendimento 24 horas. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 4. Moção de apoio à ampliação do atendimento 24 horas e finais de 
semana nas Delegacias Especializadas da Mulher no es tado do 
Paraná 

Apresentamos à Mesa, após ouvido o douto Plenário, Moção de Apoio à Ampliação do 
Atendimento 24 horas e Finais de Semana nas Delegacias Especializadas da Mulher 
no Estado do Paraná. 

Considerando os altos índices de violência doméstica e sexual contra a mulher 
registrados no Estado do Paraná, 

Considerando que o Estado do Paraná ocupa o 3º lugar no ranking nacional em 
homicídios de mulheres, 

Considerando que a maioria dos casos de violência doméstica e sexual contra 
mulheres ocorre mais em finais de semana e no período noturno, 

Considerando que os casos de violência doméstica e sexual contra mulheres exigem 
resposta ágil do Estado, 

Considerando que os casos de violência doméstica e sexual requerem um 
atendimento especializado, 

Considerando nossa estreita parceria com a Rede Nacional Feminista de 
Saúde/Direitos Sexuais e Reprodutivos - Regional do Paraná, sob coordenação 
executiva de Elaine Galvão, 

Reivindicamos e reiteramos pedido de ampliação do atendimento 24 horas e finais de 
semana nas Delegacias Especializadas da Mulher no Estado do Paraná. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 5. Moção pela Acessibilidade 

1. Estimular a integração entre as esferas do poder público e demais segmentos da 
sociedade para a instituição e a prática de consórcios intermunicipais e internacionais. 

Ex. 

1A. A Usina de Itaipu desenvolve programa de acessibilidade do lado brasileiro, 
porém, falta desenvolvê-lo no lado paraguaio. 

1B. Os municípios e as vias de ligação entre as três fronteiras oferecem pouca ou 
nenhuma condição de acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

1C. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que está em reforma, não prevê a 
construção de fingers (pontes de embarque/desembarque diretamente à aeronave) 
nem ao menos um ambulift (veículo com carroceria que suspende um cadeirante, 
maca ou idoso ao nível da aeronave). 

Embasamento: Texto base 3, pg. 102, do Caderno Estadual 

"IV - Reconhecimento dos consórcios de integração municipal (incluir internacional) 
nas faixas de fronteira, privilegiando temas de transporte, mobilidade, acessibilidade e 
planejamento territorial integrado, reconhecido pelos países integrantes da UNASUL e 
do MERCOSUL. 

2. Acrescentar " funcionamento" ao texto base abaixo reproduzido, com vistas à 
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incorporação de equipamentos de acessibilidade: 

"... aquisição de equipamentos para a execução e funcionamento de obras." 

3. Acrescentar "acostamento" e "calçadas" para pedestres e ciclistas no texto base: 

"...serviços de pavimento e recapeamento e calçadas das malhas viárias urbanas, 
construção de asfalto com acostamento ligando cidades vizinhas. 

 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

 

Moção 6. Moção de repúdio 

Nós, delegados e delegadas da 5ª Conferência das Cidades, realizada em Foz do 
Iguaçu no período de 13 a 15 de agosto de 2013: 

Considerando o projeto de Lei nº 4330/04 do Sr. Sandro Mabel que dispõe sobre o 
contrato de prestação de serviços de terceiros e a relação de trabalho dele 
decorrentes, que está na pauta da CCJ da Câmara Federal, e 

Considerando que o projeto precariza as relações de trabalho, eliminando a legislação 
trabalhista contida na CLT, e invalida os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho 
celebradas entre Empresas e Sindicatos. 

MANIFESTAMOS: 

O nosso repúdio aos parlamentares da CCJ que insistem em votar o Projeto, mesmo 
com todo o esforço do movimento sindical em discutir um texto alternativo. 

 

Foz do Iguaçu,15 de agosto de 2013. 

 

Moção 7. Moção de repúdio 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades manifesta REPÚDIO aos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município de Maringá pela propositura e aprovação da Lei que alterou o 
Plano Diretor do Município onde definiu que os recursos provenientes da Outorga 
Onerosa do direito de construir deixarão de compor o Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social e passando a ser aplicado em outras áreas não ligadas 
diretamente a Habitação de Interesse Social. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 8. Moção de repúdio 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades manifesta REPÚDIO ao que se refere à 
participação democrática dos delegados desta, haja visto que não foi permitido 
destaques nas aprovações finais das propostas pelo plenário, entendendo que os 
delegados não participaram dos debates em todos os eixos. Nos sentimos 
prejudicados por não poder participar com mais verdade e também pelo fator 'tempo', 
solicitamos que na 6ª Conferência tenhamos um tempo maior para os trabalhos de 
aprovações finais, para que tenhamos mais efetivação, participação e democracia com 
responsabilidade.  

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 9. Moção 

Que o dinheiro do Fundo Nacional de Habitação (FNDE) não venha do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e nem do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) visto que a população economicamente ativa está ficando cada vez menor.  

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 10. Moção de apoio para implementação do Plan o Nacional de 
Habitação 

Moção de apoio para implementação do Plano Nacional de Habitação a fim de eliminar 
a falta de moradia e de condições dignas de habitação em 15 anos, em que defende a 
aprovação imediata da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 285/2008, 
conhecida como PEC Moradia, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos Fundos 
de Habitação de Interesse Social - FHIS. A proposição assegura a vinculação de 2% 
dos recursos orçamentários da União e 1% dos Estados e Municípios aos FHIS, com a 
finalidade de garantir a erradicação do déficit habitacional. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 11. Moção pela prestação de contas sobre as d eliberações das 
conferencias das cidades 

Considerando os amplos debates realizados nas Conferências e as inúmeras 
proposições que são sempre deliberadas, exigir o compromisso da SEDU Paraná em 
prestar contas na Conferência seguinte daquilo que foi proposto e deliberado na 
Conferência anterior, identificando o que foi implementado ou qual foi o 
encaminhamento, com o intuito de apresentarem-se os resultados produzidos nas 
Conferências que balizaram as ações do CONCIDADES e da formulação da política 
pública urbana do Estado.  

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 12. Moção pela prestação de contas sobre as d eliberações das 
conferencias das cidades 

Considerando os amplos debates realizados nas Conferências e as inúmeras 
proposições que são sempre deliberadas, exigir o compromisso da SEDU Paraná em 
prestar contas na Conferência seguinte daquilo que foi proposto e deliberado na 
Conferência anterior, identificando o que foi implementado ou qual foi o 
encaminhamento, com o intuito de apresentarem-se os resultados produzidos nas 
Conferências que balizaram as ações do CONCIDADES e da formulação da política 
pública urbana do Estado.  

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 13. Moção pela lei do CONCIDADES Paraná 

Considerando que desde a 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES há a 
recomendação dos representantes da sociedade civil para que o CONCIDADES 
PARANÁ tenha caráter deliberativo e a existência de Projeto de Lei formulado por 
conselheiros estaduais para a alteração das finalidades do Conselho, exige-se no 
prazo máximo de 06 (seis) meses a alteração da lei e discussão com a sociedade civil, 
definindo sobre quais temas o CONCIDADES PARANÁ irá deliberar.  

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 14. Moção pela política estadual de monitoram ento, mediação e 
prevenção de conflitos fundiários do Paraná 

Exigir a elaboração de política estadual de monitoramento, mediação e prevenção de 
conflitos fundiários, com base na Resolução Recomendada nº 87, de 8 de dezembro 
de 2009, aprovada pelo Conselho Nacional das Cidades, e Resolução Recomendada 
nº 05 de 20 de agosto de 2010, do Concidades Paraná. Fazendo com que os 
governos tenham medidas de prevenção de despejos, monitoramento de 
deslocamentos e remoções coletivas, e uma atuação pautada na mediação, sendo o 
processo envolvendo as partes afetadas pelo conflito, instituições e órgãos públicos e 
entidades da sociedade civil vinculados ao tema, que busca a garantia do direito à 
moradia digna e adequada e impeça a violação aos direitos humanos. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 15. Moção de Apoio às APAEs do Brasil 

Os participantes da 5ª Conferência Estadual das Cidades, reunidos em Foz do Iguaçu 
– Paraná, nos dias 13 a 15 de agosto de 2013, manifestam-se contra à inclusão 
radical dos alunos das APAEs brasileiras na rede regular de ensino, proposta de 
autoria do Senador José Pimentel. Esta proposta muda a redação da meta 4, 
anteriormente aprovada pelas instituições que garantia o atendimento educacional 
especializado nas forma complementar e suplementar em sala de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Com a alteração proposta pelo Senador, a partir de 2016 não seriam mais destinados 
recursos do FUNDEB a estas instituições, o que minaria sua capacidade financeira e 
certamente levaria ao fechamento de grande parte das APAEs em todo o país, que já 
lutam com extremas dificuldades para atender sua demanda. 

As APAEs realizam atendimento há aproximadamente 60 anos, sendo uma das mais 
importantes e respeitadas instituições brasileiras pela excelência de seu atendimento e 
compromisso com os direitos humanos e cidadania, portanto não se colocam contra a 
inclusão, só não aceitam que a mesma seja feita de forma radical, desrespeitando as 
dificuldades e limites das pessoas hoje atendidas pelas APAEs. 

Os participantes desta conferência, convocada pelo Ministério das Cidades que reúne 
milhares de brasileiros para discutir exatamente a proposta de reforma urbana e 
cidades mais humanizadas com acessibilidade e demais indicadores que garantam 
dignidade para as pessoas que nela vivem, solicitam que o senado brasileiro repudie o 
texto proposto pelo Senador José Pimentel e que, ao contrário disso, apoiem e 
garantam a milhares de brasileiros e brasileiras com redução de capacidade intelectual 
e física o direito de continuarem em escolas especiais, quando suas condições não 
permitirem a inclusão em escolas regulares. 

Inclusão sim, mas nunca de forma radical e compulsória como a medida ratifica. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 16. Moção pelo “trem pé vermelho” 

Apoio desta conferência à implantação do “trem pé vermelho”, trem regional ligando 
Londrina, Apucarana e Maringá. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 17. Moção de repúdio ao contrato do transport e coletivo em ponta 
grossa 

Pela renovação do contrato do transporte coletivo em Ponta Grossa, cidade com mais 
de 317mil habitantes, onde somente uma empresa faz o transporte e com qualidade 
contestável. Contrato renovado por mais 10 anos, pela gestão anterior há poucos 
meses de encerrar o mandato, onde o contrato da empresa encerraria em junho deste 
ano e a Lei de Mobilidade Urbana, não está contemplada neste contrato. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 18. Moção de repúdio contra a acessibilidade do hotel Rafain 
Internacional 

Pela renovação do contrato do transporte coletivo em Ponta Grossa, cidade com mais 
de 317mil habitantes, onde somente uma empresa faz o transporte e com qualidade 
contestável. Contrato renovado por mais 10 anos, pela gestão anterior há poucos 
meses de encerrar o mandato, onde o contrato da empresa encerraria em junho deste 
ano e a Lei de Mobilidade Urbana, não está contemplada neste contrato. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 19. Moção a ser encaminhada à 5ª Conferência Nacional: à Presidência 
da República, ao Ministério de Relações Exteriores,  Turismo e 
Transporte, e aos parlamentares e presidências dos países do 
Mercosul 

Moção 1: De comum acordo entre os países irmãos da Argentina, Brasil e Paraguai, 
constituir parque turístico trinacional na confluência dos rios Iguaçu e Paraná 
envolvendo os três marcos de fronteira e construir um anel viário trinacional de caráter 
multimodal a fim de solucionar a crítica situação da mobilidade urbana e conectividade 
existente na tríplice fronteira entre AR-BR-PY, promovendo uma reforma urbana 
conjunta na região, equacionando os gargalos logísticos que hoje geram danos 
irreparáveis ao turismo e ao intercâmbio comercial de nossos países, melhorando 
nossa imagem internacional. 

Moção 2: Incluir a previsão do espaço e carga do sistema ferroviário já no projeto da 
segunda ponte Brasil – Paraguai. Justificativa: Não podemos esperar uma 3ª ponte 
Brasil – Paraguai para daqui 40 ou 50 anos para trazer a ferrovia em direção ao 
oceano Pacífico junto à nossa hidrovia na tríplice fronteira, uma vez que a ferrovia está 
a menos de 150km na cidade de Cascavel, eliminando os gargalos logísticos da nossa 
tríplice fronteira e diminuindo os custos junto aos produtores rurais e demais cadeias 
produtivas. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 20. Moção Transmercosul 

Transposição da Itaipu via terrestre para viabilização da Transmercosul, hidrovia que 
liga os rios Tiete-Paraná-Rio da Prata, prevendo a ferrovia na segunda ponte 
pretendida entre Brasil-Paraguai, em um sistema multimodal, buscando conformar o 
corredor ferroviário Bioceânico. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 21. Moção de apoio à Via Campesina 

Declaramos total apoio a Via Campesina, as comunidades tradicionais, ribeirinhas, 
faxinalenses, quilombolas, e a todos os povos indígenas, principalmente os povos 
Kaigangs e terrenos que vivem em constante conflito em defesa dos seus territórios. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 22. Moção de repúdio aos cartórios brasileiro s 

Declaramos o nosso repudio a organização e ao funcionamento dos cartórios 
brasileiros, assim como aos seus altos custos. Defendemos o fim do atual modelo. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 23. Moção de repúdio aos esquemas de espionag em do governo dos 
Estados Unidos da America contra o Brasil, a Americ a Latina e o 
Mundo 

Declaramos o nosso repudio a organização e ao funcionamento dos cartórios 
brasileiros, assim como aos seus altos custos. Defendemos o fim do atual modelo. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 24. Moção dos Quatro Movimentos Sociais à SPU -PR 

Considerando a demora nos processos de levantamento e destinação de áreas 
publicas do Patrimônio da União e dos processos de publicação das mesmas em 
diário oficial, nos dos movimentos, solicitamos, uma agilidade maior por parte da SPU-
PR para o levantamento das áreas e publicação. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 25. Moção de repúdio 

Moção de repudio aos governadores que descumpriram os acordos de enviar a 
assembleia legislativa um projeto de lei para institucionalizar, através deste 
mecanismo, o conselho estadual das cidades/PR e repudio aos prefeitos que ainda 
não efetivaram os conselhos locais em seus municípios. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 26. Moção aos órgãos licenciadores 

Regulamentação na Lei específica que prevê normas e critérios para elaboração de 
impacto de vizinhança em processos de licenciamento de empreendimentos diversos, 
a obrigatoriedade da participação direta da comunidade. 

Que se defina como parâmetro obrigatório para as leis municipais relativas ao estudo 
de impacto de vizinhança a participação direta da comunidade nos processos de 
aprovação dos empreendimentos. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 27. Moção de apoio e defesa do Projeto de Ini ciativa Popular “Eleições 
Limpas” 

Os delegados(as) presentes na Conferência Estadual das Cidades do Paraná, 
realizada entre os dias 13 a 15 de agosto de 2013, em Foz do Iguaçu/PR, abaixo-
assinamos, manifestam seu apoio ao projeto de iniciativa popular “Eleições Limpas”. A 
frente nacional de movimentos sociais, organiza pelo Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE), que pela participação popular já conquistou a aprovação 
da Lei da Ficha Limpa, lança agora mais uma iniciativa. Trata-se de uma proposta de 
reforma as causas da corrupção, que ainda marca o sistema eleitoral (que é o mesmo 
de 1932) e seu financiamento nas disputas políticas do país. Este mesmo sistema 
eleitoral possibilitou e reproduziu uma cultura política personalista, clientelista e 
incompatível com as demandas públicas de participação popular do século XXI. Por 
isso mesmo, o Projeto de Lei Eleições Limpas busca, pela adesão de eleitores e 
eleitoras de todo o Pais, retirar as empresas do financiamento de campanhas, reduzir 
o número de candidatos, possibilitando candidaturas partidárias, ao mesmo tempo em 
que se defende mais liberdade de expressão na internet. A íntegra do projeto está 
disponível no endereço www.eleicoeslimpas.org.br 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 28. Moção de repúdio 

Ao Governador do Estado do Paraná pela sua ausência na abertura da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 29. Moção de repúdio 

Moção de Repúdio ao Governador do Estado do Paraná pelo não custeio integral das 
despesas com alimentação e hospedagem dos delegados eleitos na 5ª Conferência 
Estadual das Cidades.. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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Moção 30. Moção requerendo a implementação imediata  da Defensoria Pública 
com um quadro ampliado de servidores para atender a  demanda de 
todo o Estado do Paraná 

Em um País Desigual como o Brasil, não se pode falar em acesso à justiça sem que 
haja uma instituição FORTE que defenda os interesses de todos aqueles que, por 
algum motivo (nem sempre a pobreza), não podem contratar um advogado. Essa 
instituição é a DEFENSORIA PÚBLICA. Infelizmente, no Estado do Paraná, a 
Defensoria Pública CONTA ATUALMENTE COM APENAS 10 DEFENSORES 
PÚBLICOS PARA TODO O ESTADO, todos concentrados apenas na capital. Em 2011 
e 2012 foram abertos concursos públicos pelo Estado para contratação dos 
defensores e servidores e todos os aprovados aguardam a nomeação pelo Governo 
do Estado para poderem começar a trabalhar. 

Desta forma, os participantes da 5ª Conferência Estadual das Cidades requer a 
implementação imediata da Defensoria Pública com um quadro ampliado de 
servidores para atender a demanda de todo o Estado do Paraná. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 

 

Moção 31. Moção do Comitê Popular da Copa de Curiti ba 

No ano de 2014 o Brasil irá sediar a Copa do Mundo de Futebol. O evento insere-se 
no contexto dos chamados megaeventos esportivos, que se caracterizam pela 
dimensão internacional e pela demanda de significativo aporte de recursos e 
investimentos para estruturação e adequação do espaço urbano das cidades-sede aos 
"padrões FIFA". 

O conjunto de critérios impostos pela comissão organizadora internacional para 
realização do evento nos países anfitriões inclui o melhoramento de condições de 
infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública e promoção de facilidades fiscais. 
Ocorre que, sob o pretexto de realização destes grandes eventos esportivos, 
importantes violações de direitos têm sido cometidas, podendo-se destacar: 

1) A flexibilização de direitos e desregulamentação da normatividade dos Estados que 
recebem estes grandes eventos, com a suspensão de garantias estabelecidas 
historicamente na legislação nacional e a criação das chamadas "leis de exceção"; 

2) A aplicação dos recursos para o cumprimento das exigências das comissões 
organizadoras - incluindo-se o aporte de recursos públicos para construção de 
estádios, desapropriações das populações do entorno, grandes obras viárias - sem a 
devida transparência e participação da população; 

Em Curitiba, que também será cidade-sede da Copa do Mundo, diversas obras de 
mobilidade e qualificação da estrutura urbana foram assumidas pelo poder público 
municipal, com destaque para a reforma e ampliação do Estádio Joaquim Américo - 
Arena da Baixada. Para que a qualificação do estádio fosse possível, firmou-se um 
convênio entre o Governo do Estado do Paraná, o Município de Curitiba e o Clube 
Atlético Paranaense. Neste documento, restou estipulada complexa operação jurídico-
financeira em que a municipalidade se comprometeu, a princípio, com a concessão de 
90 milhões de reais em títulos de potencial construtivo. Este valor deveria servir como 
garantia para a tomada de empréstimo do CAP perante o Governo do Estado, com 
recursos advindos do BNDES. O montante do repasse acordado originalmente foi 
reajustado para R$123 milhões, por meio de lei municipal aprovada em 2012 e 
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atualmente discute-se a possibilidade de novo acréscimo de valores. 

Ante o exposto, e considerando que a operação de qualificação da Arena da Baixada 
envolve transferência de recurso público (como restou decidido pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná), entende a V Conferência Estadual do Paraná por: 

a) Repudiar o processo de concessão de potencial construtivo ao Clube Atlético 
Paranaense, por violar princípios essenciais à adequada administração públicas com a 
realização de investimentos públicos sem a devida reversão à população curitibana; 

b) Exigir que o Município de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná estabeleçam o 
cumprimento de contrapartidas que garantam a não apropriação privada dos recursos 
investidos e a devolução dos valores ofertados como potencial construtivo por meio de 
obras de habitação de interesse social e equipamentos públicos e comunitários; 

c) Solicitar ao Ministério Público do Estado do Paraná, na condição de defensor do 
regime democrático e dos interesses sociais, para que atue na fiscalização da 
operação de qualificação do Estádio Joaquim Américo, intervindo com os instrumentos 
extrajudiciais e judiciais disponíveis. 

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2013. 
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ANEXO 1. DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ES TADUAL 

DAS CIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 
 

  



85 

 



86 

 

ANEXO 2. COORDENAÇÃO EXECUTIVA E COMISSÕES PREPARAT ÓRIA 

ESTADUAL, DE SISTEMATIZAÇÃO, DE REGIMENTO E RECURSA L E DE 

VALIDAÇÃO 

Comissão Preparatória 5ª Conferência Estadual, consoante art. 17 Regimento 
Interno Nacional  

1 Titular e 1 Suplente do Segmento do 
Poder Público Federal: 

Debora Cristina Barreto (titular) e Eliane 
Cordeiro de Vasconcelos Garcia Duarte 
(suplente); 

2 Titular e 1 Suplente do Poder Público 
Executivo Estadual 

Rosa Maria Moura da Silva (titular), Lyana 
Bacil (titular) e Gilmário Ferraz da Silveira 
(suplente) 

1 Titular e 1 Suplente Poder Público 
Executivo Municipal 

Cincinato Augusto Buzato (titular) e Osni 
Bazilio Mendes (suplente) 

1 Titular e 1 Suplente do Poder Público 
Legistaltivo 

Luiz Antonio Tieppo (titular) Fabiana 
Fernandes (suplente) 

3 Titulares e 2 Suplentes do Segmento dos 
Movimentos Sociais 

Anselmo Schwertner (titular); Sérgio 
Ferreira Doszanet (suplente); Orlando 
Bonette (titular); Honorina Irene Silva 
Santos (suplente) e Neusa Matias Catarino 
(titular) 

1 Titular e 1 Suplente do Segmento 
Empresarial 

Érico Morbis (titular) e Jair Euclides 
Capristo (suplente) 

1 Titular e 1 Suplente do Segmento dos 
Trabalhadores 

Valdir Aparecido Mestriner (titular) e 
Denilson Pestana da Costa (suplente) 

1 Titular e 1 Suplente do Segmento das 
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 
Pesquisa 

Antonio Marcos Dorigão (titular) e Paulo 
Nobukuni (suplente) 

1 Titular e 1 Suplente do Segmento das 
Organizações Não Governamentais 

José Aparecido Leite (titular) e Giovana 
Bonilha Milano (suplente) 

 

Coordenação Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades - SEDU 

• Gilmário Ferraz da Silveira:  Coordenador Executivo 
• Lyana Bacil : Coordenadora Adjunta 

 

Comissão de Sistematização 

• Rosa Maria Moura:  Poder Público Estadual 
• Antonio Marcos Dorigão:  Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 

Pesquisa. 

 



87 

 

Comissão de Regimento Interno 

• Antonio Marcos Dorigão:  Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 
Pesquisa. 

• José Ricardo Vargas de Faria:  Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 
Pesquisa. 

• Valdir Aparecido Mestriner:  Trabalhadores. 
• Anselmo Schwertner:  Movimentos Sociais e Populares. 
• Cincinato Augusto Buzato:  Poder Executivo Municipal. 
• Lyana Bacil:  Poder Executivo Estadual. 

 

Comissão Estadual Recursal e de Validação 

• Anselmo Schwertner:  Movimentos Sociais e Populares 
• Antonio Marcos Dorigão:  Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 

Pesquisa 
• Jair Euclides Capristo:  Empresários 
• José Aparecido Leite Instituto:  Organizações Não Governamentais - ONGs 
• Osni Bazílio Mendes: Poder Público Municipal Executivo 
• Valdir Mestriner:  Trabalhadores 
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ANEXO 3. MEMÓRIAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO PREPARAT ÓRIA DA 5ª 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

  



 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 19 de Setembro de 2012, com inicio às 8h30min no 
Conselho Estadual das Cidades 
Secretário Executivo do CONCIDADES PR que deu início aos trabalhos apresentando 
a pauta da reunião: 1. Histórico; 
Comissões (Comissão de Regimento Interno; Comissão de Mobilização; Comissão 
Recursal e de Validação e Comissão de Sistematização); 4. Lema. Após a 
apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES P
palavra aos presentes Conselheiros que quiseram contribuir com o histórico das 
Conferências anteriores (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), estando vencido este ponto da referida pauta, 
passamos para o item 2, apresentando a proposta de Minuta de Decreto para 
convocação da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser realizada de 1° de julho 
até 28 de setembro de 2013, a qual foram feitas algumas alterações nos artigos 
propostos como: 1) lema a ser definido nos termos da Conferência Nacional, 2) 
Coordenador da 5ª C.E.C.será oficialmente designado pelo Secretário de Estado do 
Desenvolvimento 3) Inclusão de outras Secretárias 
5ª C.E.C. 

 

Validação das Comissões:

- Comissão de Regimento Interno:
Antonio Marcos Dorigão; José Ricardo Vargas de Faria; Valdir Aparecido 
Mestriner; Anselmo Schwertner; Cincinato Augusto Buzato e Lyana Bacil;

- Comissão de Mobilização
Cincinato Augusto Buzato 
Secretaria Executiva do Concidades
quais os Conselheiros que tem interesse em participar desta Comissão;

- Comissão de Sistematização:
Dorigão José Ricardo Vargas
Cordeiro de Vasconcelos Garcia Duarte;

- Comissão Recursal e de Validação 
uma Comissão CERV até o dia da Conferência e uma outra apenas no dia da 
mesma, ficando responsável por 
Silveira; 

 

Sugestões:  

- Comunicar os Municípios do Paraná quanto ao cronograma da 5ª Conferência 
Nacional (prazos); 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 19 de Setembro de 2012, com inicio às 8h30min no 
Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR. Abertura realizada pelo 
Secretário Executivo do CONCIDADES PR que deu início aos trabalhos apresentando 
a pauta da reunião: 1. Histórico; 2. Decreto; 3. Validação de Competências das 
Comissões (Comissão de Regimento Interno; Comissão de Mobilização; Comissão 
Recursal e de Validação e Comissão de Sistematização); 4. Lema. Após a 
apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES P
palavra aos presentes Conselheiros que quiseram contribuir com o histórico das 
Conferências anteriores (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), estando vencido este ponto da referida pauta, 
passamos para o item 2, apresentando a proposta de Minuta de Decreto para 

nvocação da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser realizada de 1° de julho 
até 28 de setembro de 2013, a qual foram feitas algumas alterações nos artigos 
propostos como: 1) lema a ser definido nos termos da Conferência Nacional, 2) 

.E.C.será oficialmente designado pelo Secretário de Estado do 
Desenvolvimento 3) Inclusão de outras Secretárias – SETI e SEIL como parceiras na 

Validação das Comissões: 

Comissão de Regimento Interno:  ficando designado os seguintes membros: 
io Marcos Dorigão; José Ricardo Vargas de Faria; Valdir Aparecido 

Mestriner; Anselmo Schwertner; Cincinato Augusto Buzato e Lyana Bacil;

Comissão de Mobilização : José Aparecido Leite; Osni Bazílio Mendes e 
Cincinato Augusto Buzato – ficando acordado entre os presentes que a 
Secretaria Executiva do Concidades-PR, encaminhará e-mail perguntando 
quais os Conselheiros que tem interesse em participar desta Comissão;

Comissão de Sistematização:  Rosa Maria Moura da Silva; Antonio Marcos 
Dorigão José Ricardo Vargas de Faria; Giovanna Bonilha Milano; Eliane 
Cordeiro de Vasconcelos Garcia Duarte; 

Comissão Recursal e de Validação – CERV: ficando acordado que existirá 
uma Comissão CERV até o dia da Conferência e uma outra apenas no dia da 
mesma, ficando responsável por está o Conselheiro Gilmário Ferraz da 

Comunicar os Municípios do Paraná quanto ao cronograma da 5ª Conferência 
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MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 19 de Setembro de 2012, com inicio às 8h30min no 
PR. Abertura realizada pelo 

Secretário Executivo do CONCIDADES PR que deu início aos trabalhos apresentando 
2. Decreto; 3. Validação de Competências das 

Comissões (Comissão de Regimento Interno; Comissão de Mobilização; Comissão 
Recursal e de Validação e Comissão de Sistematização); 4. Lema. Após a 
apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES PR, passou a 
palavra aos presentes Conselheiros que quiseram contribuir com o histórico das 
Conferências anteriores (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), estando vencido este ponto da referida pauta, 
passamos para o item 2, apresentando a proposta de Minuta de Decreto para 

nvocação da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser realizada de 1° de julho 
até 28 de setembro de 2013, a qual foram feitas algumas alterações nos artigos 
propostos como: 1) lema a ser definido nos termos da Conferência Nacional, 2) 

.E.C.será oficialmente designado pelo Secretário de Estado do 
SETI e SEIL como parceiras na 

ficando designado os seguintes membros: 
io Marcos Dorigão; José Ricardo Vargas de Faria; Valdir Aparecido 

Mestriner; Anselmo Schwertner; Cincinato Augusto Buzato e Lyana Bacil; 

: José Aparecido Leite; Osni Bazílio Mendes e 
os presentes que a 

mail perguntando 
quais os Conselheiros que tem interesse em participar desta Comissão; 

Rosa Maria Moura da Silva; Antonio Marcos 
de Faria; Giovanna Bonilha Milano; Eliane 

ficando acordado que existirá 
uma Comissão CERV até o dia da Conferência e uma outra apenas no dia da 

está o Conselheiro Gilmário Ferraz da 

Comunicar os Municípios do Paraná quanto ao cronograma da 5ª Conferência 
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- Convocação das Associações de Municípios para reunião com o Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano; 

- Mobilização dos escritórios regionais SEDU/PARANACIDADE; 

- Visita ao Ministério das Cidades em Brasília;  

- Escolha de um Coordenador Executivo, Coordenador Adjunto e Secretário; 

- Credenciamento na 5ª Conferência a ser realizado através do CPF.  

  



 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 27 de Novembro de 2012, com 
auditório da Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano 
realizada pelo Chefe de Gabinete Sr. Waltzer Donini que assumirá a partir de 
Dezembro como Secretário Executivo o CONCIDADES PR, que deu início aos 
trabalhos apresentando a pa
Executivo; Coordenador Adjunto; Secretário e técnico de informática que darão o 
suporte interno para a realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades 2. 
Regimento Interno; 3. Eleição da Coordenadoria Execut
Preparatória Estadual; 4.Indicação de Conselheiros integrantes da Comissão 
Preparatória Estadual para participarem em Brasília dia 04/12 do Seminário “O papel 
dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades”. Após a 
apresentação desta pauta, o Sr. Waltzer Donini fez a abertura regimental, 
apresentando o Sr. Pedro Henrique Toledo como Coordenador Adjunto, o Sr. Virgulino 
Bogus como técnico de informática e esclareceu que o Coordenador Executivo ainda 
não está definido e enfatizou que toda a equipe do CONCIDADES
disposição para a efetiva realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades. Vencido 
este ponto, houve a apresentação do Regimento Interno para discussão e eventuais 
modificações feita pelo Secretário da 
Após houve a eleição dentro da Comissão Preparatória Estadual da Coordenação 
Executiva ficando eleito por unanimidade o Conselheiro Valdir Mestriner como 
Coordenador Executivo, o Conselheiro Gilmário Ferraz d
Adjunto e o Conselheiro Osni Bazílio Mendes como Secretário. Para finalizar houve a 
indicação de dois Conselheiros entre os presentes para participarem do Seminário “O 
papel dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das
Dezembro em Brasília, sendo um pertencente ao segmento sociedade civil e um 
representante do Poder Público, ficando aprovado a participação dos Conselheiros 
Antonio Marcos Dorigão pela Sociedade Civil e Osni Bazilio Mendes pelo Poder 
Público.  
 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 27 de Novembro de 2012, com inicio às 14h00
auditório da Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU. Abertura 
realizada pelo Chefe de Gabinete Sr. Waltzer Donini que assumirá a partir de 
Dezembro como Secretário Executivo o CONCIDADES PR, que deu início aos 
trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. Apresentação do Coordenador 
Executivo; Coordenador Adjunto; Secretário e técnico de informática que darão o 
suporte interno para a realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades 2. 
Regimento Interno; 3. Eleição da Coordenadoria Executiva dentro da Comissão 
Preparatória Estadual; 4.Indicação de Conselheiros integrantes da Comissão 
Preparatória Estadual para participarem em Brasília dia 04/12 do Seminário “O papel 
dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades”. Após a 

resentação desta pauta, o Sr. Waltzer Donini fez a abertura regimental, 
apresentando o Sr. Pedro Henrique Toledo como Coordenador Adjunto, o Sr. Virgulino 
Bogus como técnico de informática e esclareceu que o Coordenador Executivo ainda 

enfatizou que toda a equipe do CONCIDADES
disposição para a efetiva realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades. Vencido 
este ponto, houve a apresentação do Regimento Interno para discussão e eventuais 
modificações feita pelo Secretário da Comissão de Regimento Interno Valdir Mestriner. 
Após houve a eleição dentro da Comissão Preparatória Estadual da Coordenação 
Executiva ficando eleito por unanimidade o Conselheiro Valdir Mestriner como 
Coordenador Executivo, o Conselheiro Gilmário Ferraz da Silveira como Coordenador 
Adjunto e o Conselheiro Osni Bazílio Mendes como Secretário. Para finalizar houve a 
indicação de dois Conselheiros entre os presentes para participarem do Seminário “O 
papel dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades” dia 04 de 
Dezembro em Brasília, sendo um pertencente ao segmento sociedade civil e um 
representante do Poder Público, ficando aprovado a participação dos Conselheiros 
Antonio Marcos Dorigão pela Sociedade Civil e Osni Bazilio Mendes pelo Poder 
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MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

às 14h00min no 
SEDU. Abertura 

realizada pelo Chefe de Gabinete Sr. Waltzer Donini que assumirá a partir de 
Dezembro como Secretário Executivo o CONCIDADES PR, que deu início aos 

uta da reunião: 1. Apresentação do Coordenador 
Executivo; Coordenador Adjunto; Secretário e técnico de informática que darão o 
suporte interno para a realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades 2. 

iva dentro da Comissão 
Preparatória Estadual; 4.Indicação de Conselheiros integrantes da Comissão 
Preparatória Estadual para participarem em Brasília dia 04/12 do Seminário “O papel 
dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades”. Após a 

resentação desta pauta, o Sr. Waltzer Donini fez a abertura regimental, 
apresentando o Sr. Pedro Henrique Toledo como Coordenador Adjunto, o Sr. Virgulino 
Bogus como técnico de informática e esclareceu que o Coordenador Executivo ainda 

enfatizou que toda a equipe do CONCIDADES-PR está a 
disposição para a efetiva realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades. Vencido 
este ponto, houve a apresentação do Regimento Interno para discussão e eventuais 

Comissão de Regimento Interno Valdir Mestriner. 
Após houve a eleição dentro da Comissão Preparatória Estadual da Coordenação 
Executiva ficando eleito por unanimidade o Conselheiro Valdir Mestriner como 

a Silveira como Coordenador 
Adjunto e o Conselheiro Osni Bazílio Mendes como Secretário. Para finalizar houve a 
indicação de dois Conselheiros entre os presentes para participarem do Seminário “O 

Cidades” dia 04 de 
Dezembro em Brasília, sendo um pertencente ao segmento sociedade civil e um 
representante do Poder Público, ficando aprovado a participação dos Conselheiros 
Antonio Marcos Dorigão pela Sociedade Civil e Osni Bazilio Mendes pelo Poder 
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MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 13 de Dezembro de 2012, com início às 9h00
Conselho Estadual das Cidades 
Coordenador Adjunto Pedro Henrique Toledo
Estadual que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. 
Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de Divulgação; 2. 
Forma e Estrutura de Trabalho da
Data da 5ª Conferência Estadual das Cidades; 4. Elaboração do Relatório da 
Comissão Preparatória a ser enviado a Coordenação Executiva Nacional 

Após a apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES 
PR, Waltzer Donini  passou a palavra aos presentes Conselheiros que estiveram em 
Brasília representando o CONCIDADES PR no Seminário “O papel dos Conselhos 
Estaduais na 5ª Conferência Na
Dorigão fez as seguintes contribuições: “Diminuição do número de municípios que 
participaram; o CONCIDADES PR está funcionamento de maneira organizada; foi 
proposta a realização de conferências conjuntas ou
acolhimento desta proposta, Conselho das Cidades é efetivo para municípios com 
mais de 50 mil habitantes, como fazemos para que chegue nas cidades menores; 
trabalhar bem a parte da mobilização; que em janeiro próximo haverá uma r
com todos os prefeitos eleitos onde vai acontecer o re
Nacional das Cidades; mudaram a data para 22 de fevereiro de 2013 para a 
convocação das conferências municipais. Após estas considerações passou a palavra 
ao Secretário Executivo Waltzer Donini fez as seguintes ponderações: “ O Estatuto 
das metrópoles vai englobar o Estatuto das Cidades; o Estado de São Paulo não 
convocou a 5ª Conferência Estadual das Cidades e as entidades convocaram; 
recebemos uma cartilha de orient
Municipais que foi distribuída a todos os presentes. Vencido este assunto, ficou 
deliberado que o Regimento Interno da 5ª Conferência Estadual das Cidades, será 
publicado até a data de 31 de dezembro de 2
independente da Resolução de Brasília alterando ou não o cronograma. 

1. Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de 
Divulgação, ficando acordado que a Comissão elabore uma carta a todos os prefeitos, 
e sai por meio de uma correspondência oficial da SEDU e dependendo do retorno dos 
prefeitos que se de uma priorização de ação; Está mobilização se dará também 
através das 18 Associações dos Municípios do Estado do Paraná, escritórios regionais 
da SEDU/PARANACIDADE, e ofício também as entidades da Sociedade Civil. Clarice 
observadora do Ministério Público fez as seguintes considerações: “A Secretaria 
Executiva da Conferência precisa fazer um planejamento, um rascunho de plano com 
a definição dos recursos financeir
a todos os prefeitos contendo: Regimento Nacional; Regimento Estadual; minuta 
decreto para convocação das conferências municipais; logomarca da 5ª Conferência 

MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 13 de Dezembro de 2012, com início às 9h00
Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR. Abertura realizada pelo 

Adjunto Pedro Henrique Toledo– Secretaria Executiva da 5ª Conferência 
Estadual que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. 
Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de Divulgação; 2. 
Forma e Estrutura de Trabalho da Comissão Preparatória; 3. Definição do Local e 
Data da 5ª Conferência Estadual das Cidades; 4. Elaboração do Relatório da 
Comissão Preparatória a ser enviado a Coordenação Executiva Nacional 

Após a apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES 
PR, Waltzer Donini  passou a palavra aos presentes Conselheiros que estiveram em 
Brasília representando o CONCIDADES PR no Seminário “O papel dos Conselhos 
Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades”. O Conselheiro Antonio Marcos 
Dorigão fez as seguintes contribuições: “Diminuição do número de municípios que 
participaram; o CONCIDADES PR está funcionamento de maneira organizada; foi 
proposta a realização de conferências conjuntas ou regionais mas não houve o 
acolhimento desta proposta, Conselho das Cidades é efetivo para municípios com 
mais de 50 mil habitantes, como fazemos para que chegue nas cidades menores; 
trabalhar bem a parte da mobilização; que em janeiro próximo haverá uma r
com todos os prefeitos eleitos onde vai acontecer o re-lançamento da 5ª Conferência 
Nacional das Cidades; mudaram a data para 22 de fevereiro de 2013 para a 
convocação das conferências municipais. Após estas considerações passou a palavra 

rio Executivo Waltzer Donini fez as seguintes ponderações: “ O Estatuto 
das metrópoles vai englobar o Estatuto das Cidades; o Estado de São Paulo não 
convocou a 5ª Conferência Estadual das Cidades e as entidades convocaram; 
recebemos uma cartilha de orientação para a realização das Conferências Estaduais e 
Municipais que foi distribuída a todos os presentes. Vencido este assunto, ficou 
deliberado que o Regimento Interno da 5ª Conferência Estadual das Cidades, será 
publicado até a data de 31 de dezembro de 2012 (data máxima estipulada) 
independente da Resolução de Brasília alterando ou não o cronograma. 

1. Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de 
Divulgação, ficando acordado que a Comissão elabore uma carta a todos os prefeitos, 

por meio de uma correspondência oficial da SEDU e dependendo do retorno dos 
prefeitos que se de uma priorização de ação; Está mobilização se dará também 
através das 18 Associações dos Municípios do Estado do Paraná, escritórios regionais 

DE, e ofício também as entidades da Sociedade Civil. Clarice 
observadora do Ministério Público fez as seguintes considerações: “A Secretaria 
Executiva da Conferência precisa fazer um planejamento, um rascunho de plano com 
a definição dos recursos financeiros, com definição de atribuições, um ‘kit’ para enviar 
a todos os prefeitos contendo: Regimento Nacional; Regimento Estadual; minuta 
decreto para convocação das conferências municipais; logomarca da 5ª Conferência 

MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 13 de Dezembro de 2012, com início às 9h00min no 
PR. Abertura realizada pelo 

Secretaria Executiva da 5ª Conferência 
Estadual que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. 
Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de Divulgação; 2. 

Comissão Preparatória; 3. Definição do Local e 
Data da 5ª Conferência Estadual das Cidades; 4. Elaboração do Relatório da 
Comissão Preparatória a ser enviado a Coordenação Executiva Nacional – Brasília.  

Após a apresentação desta pauta, o Secretário Executivo do CONCIDADES 
PR, Waltzer Donini  passou a palavra aos presentes Conselheiros que estiveram em 
Brasília representando o CONCIDADES PR no Seminário “O papel dos Conselhos 

cional das Cidades”. O Conselheiro Antonio Marcos 
Dorigão fez as seguintes contribuições: “Diminuição do número de municípios que 
participaram; o CONCIDADES PR está funcionamento de maneira organizada; foi 

regionais mas não houve o 
acolhimento desta proposta, Conselho das Cidades é efetivo para municípios com 
mais de 50 mil habitantes, como fazemos para que chegue nas cidades menores; 
trabalhar bem a parte da mobilização; que em janeiro próximo haverá uma reunião 

lançamento da 5ª Conferência 
Nacional das Cidades; mudaram a data para 22 de fevereiro de 2013 para a 
convocação das conferências municipais. Após estas considerações passou a palavra 

rio Executivo Waltzer Donini fez as seguintes ponderações: “ O Estatuto 
das metrópoles vai englobar o Estatuto das Cidades; o Estado de São Paulo não 
convocou a 5ª Conferência Estadual das Cidades e as entidades convocaram; 

ação para a realização das Conferências Estaduais e 
Municipais que foi distribuída a todos os presentes. Vencido este assunto, ficou 
deliberado que o Regimento Interno da 5ª Conferência Estadual das Cidades, será 

012 (data máxima estipulada) 
independente da Resolução de Brasília alterando ou não o cronograma.  

1. Planejamento da Mobilização, Discussão e Elaboração do Plano de 
Divulgação, ficando acordado que a Comissão elabore uma carta a todos os prefeitos, 

por meio de uma correspondência oficial da SEDU e dependendo do retorno dos 
prefeitos que se de uma priorização de ação; Está mobilização se dará também 
através das 18 Associações dos Municípios do Estado do Paraná, escritórios regionais 

DE, e ofício também as entidades da Sociedade Civil. Clarice 
observadora do Ministério Público fez as seguintes considerações: “A Secretaria 
Executiva da Conferência precisa fazer um planejamento, um rascunho de plano com 

os, com definição de atribuições, um ‘kit’ para enviar 
a todos os prefeitos contendo: Regimento Nacional; Regimento Estadual; minuta 
decreto para convocação das conferências municipais; logomarca da 5ª Conferência 



93 

 

Estadual das Cidades e um ofício da SEDU contendo orientações para a realização da 
Conferência; disponibilização no site do CONCIDADES PR de todos esses materiais; 
necessidade de um técnico de informática para acompanhar e executar todos os 
trabalhos da 5ª Conferência. Ficando acordado que a SEDU, encaminhara o referido 
ofício com o ‘kit’ de documentos proposto a todos os Prefeitos, aos presidentes das 
Câmaras Legislativas e as Associações de Municípios.  

2. Forma e Estrutura de Trabalho da Comissão Preparatória: Ficando 
deliberado que a Secretaria Executiva da Conferência irá apresentar na próxima 
reunião da Comissão Preparatória Estadual um planejamento com base na resolução 
recomendada aprovada na 18ª Reunião Ordinária com disponibilização de diária aos 
Conselheiros, para acompanhar os trabalhos de municípios priorizados, com 
condições e regras. Contendo os orçamentos, onde, forma, quais ações e valores.   

3.  Definição do Local e Data da 5ª Conferência Estadual das Cidades: Local 
de realização da Conferência será em Foz do Iguaçu, hotéis que mandaram 
orçamentos: Rafain, Mabu e Carimã, onde foram levantadas as seguintes propostas: 
alimentação no próprio Hotel; consultoria de acessibilidade; realização mês de 
agosto/2013 nas possíveis datas 06/07/08 de agosto de 2013 ou dias 13/14/15 de 
agosto de 2013. Ficando deliberado que uma Comissão composta pelos Conselheiros 
José Aparecido Leite, Ricardo Mesquita, Anselmo Schewertner, Cincinato Augusto 
Buzado e um técnico da SEDU faça uma visita técnica para conhecer as instalações 
do Hotel Rafain em Foz do Iguaçu e verificar se o referido hotel possui acessibilidade 
para portadores de deficiência.  O Conselheiro José Aparecido Leite se propôs a fazer 
uma palestra para como tratar pessoas portadoras de deficiência durante o evento.  

4.  Elaboração do Relatório da Comissão Preparatória a ser enviado a 
Coordenação Nacional – Brasília: ficando deliberado que a Secretaria Executiva da 5ª 
Conferência faria este relatório contendo os principais documentos, quais seja: decreto 
de convocação do Estado do Paraná, Resolução homologando os nomes do da 
Comissão Preparatória Estadual e principais encaminhamentos, este relatório será 
enviado a Coordenação Executiva Estadual para conhecimento e eventuais 
acréscimos ou modificações e a posteriori a Coordenação Executiva Nacional.  

5. Apresentação logomarca 5ª Conferência Nacional das Cidades, que sofreu 
algumas adaptações para compor a logomarca da Conferência Estadual, qual seja: 
mudar as cores para as cores do Paraná e colocar a Araucária símbolo do Paraná.  

6. Encerramento feito pelo Secretário Executivo do CONCIDADES PR Waltzer 
Donini.  
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MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 14 de Fevereiro de 2013, com início às 9h00
Conselho Estadual das Cid
Coordenador Executivo da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro Valdir 
Mestriner que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. 

Nomeação e estruturação equipe da Secretaria Executiva para
Conferência (Coordenador Executivo e Coordenador Adjunto); 2. Sugestão de 
mobilização a ser realizada pela SEDU 
22/02/13; 3. Organização 
Termo de Referência (micro ou macro) para contratação de empresa especializada 
para realização do evento em Foz do Iguaçu; 5. Construção de modelo padrão para 
apresentação e orientação aos Municípios; 6. Seminário de Mobilização para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidad
Nacional das Cidades. 

Após a apresentação desta pauta, o Coordenador Executivo da Comissão 
Preparatória Estadual, Conselheiro Valdir Mestriner fez um breve histórico dos últimos 
acontecimentos e sobre as solicit
não foram atendidas, conforme salientou o Conselheiro: “A reunião foi adiada diversas 
vezes, estava marcada para o dia 15/01 
que estava ocorrendo a mudança no Secretari
a nomeação da Secretaria Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades 
principal medida a ser tomada, o Ministério Público do Paraná nos encaminhou um 
ofício solicitando informações acerca dos andamentos da 5ª CE
deverá ser analisado por esta Comissão, posto isto a Comissão Preparatória Estadual 
tem um papel e a SEDU tem outro, todos os encaminhamentos feitos devem ser 
prontalmente resolvidos pela SEDU, mas o nosso principal encaminhamento aind
não foi definido precisamos da nomeação da Secretaria Executiva para a 5ª CEC. 
Precisamos também de uma reunião com o novo secretário para discutir as novas 
deliberações.” Feita estas considerações pelo Conselheiro Valdir Mestriner houve a 
leitura do Ofício enviado pelo Ministério Público sendo analisado item por item por esta 
Comissão. O Conselheiro José Aparecido Leite fez algumas ponderações: 
“Precisamos da estrutura mínima qual seja a nomeação de um Coordenador Executivo 
e de um Coordenador Adjunto a 
servidores desta Pasta o Sr. Gilmário Ferraz da Silveira como Coordenador Executivo 
e a Srta. Lyana Bacil como Coordenadora Adjunta para a realização das atividades 
administrativas, eles que já conheçam as estru
Comissão Preparatória Estadual também solicitou a reativação do sistema CELEPAR 
com algumas alterações do sistema para cadastramento dos delegados de RG para 
CPF. Precisamos contatar um técnico de informática o mais urgente po
acompanhar as nossas reuniões e as demandas desta Comissão. Sendo deliberado o 

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 14 de Fevereiro de 2013, com início às 9h00
Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR. Abertura realizada pelo 
Coordenador Executivo da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro Valdir 
Mestriner que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. 

Nomeação e estruturação equipe da Secretaria Executiva para
Conferência (Coordenador Executivo e Coordenador Adjunto); 2. Sugestão de 
mobilização a ser realizada pela SEDU – tendo em vista o prazo final de convocação 
22/02/13; 3. Organização - 5ª Conferência Estadual das Cidades; 4. Definição do 

rência (micro ou macro) para contratação de empresa especializada 
para realização do evento em Foz do Iguaçu; 5. Construção de modelo padrão para 
apresentação e orientação aos Municípios; 6. Seminário de Mobilização para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades no Estado do Paraná – realização

Após a apresentação desta pauta, o Coordenador Executivo da Comissão 
Preparatória Estadual, Conselheiro Valdir Mestriner fez um breve histórico dos últimos 
acontecimentos e sobre as solicitações desta Comissão Preparatória Estadual que 
não foram atendidas, conforme salientou o Conselheiro: “A reunião foi adiada diversas 
vezes, estava marcada para o dia 15/01 – sendo adiada  sempre a alegação era de 
que estava ocorrendo a mudança no Secretariado do Governo Beto Richa, não houve 
a nomeação da Secretaria Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades 
principal medida a ser tomada, o Ministério Público do Paraná nos encaminhou um 
ofício solicitando informações acerca dos andamentos da 5ª CEC – 
deverá ser analisado por esta Comissão, posto isto a Comissão Preparatória Estadual 
tem um papel e a SEDU tem outro, todos os encaminhamentos feitos devem ser 
prontalmente resolvidos pela SEDU, mas o nosso principal encaminhamento aind
não foi definido precisamos da nomeação da Secretaria Executiva para a 5ª CEC. 
Precisamos também de uma reunião com o novo secretário para discutir as novas 
deliberações.” Feita estas considerações pelo Conselheiro Valdir Mestriner houve a 

cio enviado pelo Ministério Público sendo analisado item por item por esta 
Comissão. O Conselheiro José Aparecido Leite fez algumas ponderações: 
“Precisamos da estrutura mínima qual seja a nomeação de um Coordenador Executivo 
e de um Coordenador Adjunto a qual este Conselho já fez sua indicação dois 
servidores desta Pasta o Sr. Gilmário Ferraz da Silveira como Coordenador Executivo 
e a Srta. Lyana Bacil como Coordenadora Adjunta para a realização das atividades 
administrativas, eles que já conheçam as estruturas da SEDU e do Estado.” A 
Comissão Preparatória Estadual também solicitou a reativação do sistema CELEPAR 
com algumas alterações do sistema para cadastramento dos delegados de RG para 
CPF. Precisamos contatar um técnico de informática o mais urgente po
acompanhar as nossas reuniões e as demandas desta Comissão. Sendo deliberado o 

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 14 de Fevereiro de 2013, com início às 9h00min no 
PR. Abertura realizada pelo 

Coordenador Executivo da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro Valdir 
Mestriner que deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1.  

Nomeação e estruturação equipe da Secretaria Executiva para a 5ª 
Conferência (Coordenador Executivo e Coordenador Adjunto); 2. Sugestão de 

tendo em vista o prazo final de convocação 
5ª Conferência Estadual das Cidades; 4. Definição do 

rência (micro ou macro) para contratação de empresa especializada 
para realização do evento em Foz do Iguaçu; 5. Construção de modelo padrão para 
apresentação e orientação aos Municípios; 6. Seminário de Mobilização para a 5ª 

realização Conselho 

Após a apresentação desta pauta, o Coordenador Executivo da Comissão 
Preparatória Estadual, Conselheiro Valdir Mestriner fez um breve histórico dos últimos 

ações desta Comissão Preparatória Estadual que 
não foram atendidas, conforme salientou o Conselheiro: “A reunião foi adiada diversas 

sendo adiada  sempre a alegação era de 
ado do Governo Beto Richa, não houve 

a nomeação da Secretaria Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades – a 
principal medida a ser tomada, o Ministério Público do Paraná nos encaminhou um 

 que a posteriori 
deverá ser analisado por esta Comissão, posto isto a Comissão Preparatória Estadual 
tem um papel e a SEDU tem outro, todos os encaminhamentos feitos devem ser 
prontalmente resolvidos pela SEDU, mas o nosso principal encaminhamento ainda 
não foi definido precisamos da nomeação da Secretaria Executiva para a 5ª CEC. 
Precisamos também de uma reunião com o novo secretário para discutir as novas 
deliberações.” Feita estas considerações pelo Conselheiro Valdir Mestriner houve a 

cio enviado pelo Ministério Público sendo analisado item por item por esta 
Comissão. O Conselheiro José Aparecido Leite fez algumas ponderações: 
“Precisamos da estrutura mínima qual seja a nomeação de um Coordenador Executivo 

qual este Conselho já fez sua indicação dois 
servidores desta Pasta o Sr. Gilmário Ferraz da Silveira como Coordenador Executivo 
e a Srta. Lyana Bacil como Coordenadora Adjunta para a realização das atividades 

turas da SEDU e do Estado.” A 
Comissão Preparatória Estadual também solicitou a reativação do sistema CELEPAR 
com algumas alterações do sistema para cadastramento dos delegados de RG para 
CPF. Precisamos contatar um técnico de informática o mais urgente possível para 
acompanhar as nossas reuniões e as demandas desta Comissão. Sendo deliberado o 
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seguinte encaminhamento reunião com a CELEPAR o mais urgente possível para 
providências. Todos esses itens lidos levantados pelo Ministério Público precisam ser 
viabilizados. Feitas essas considerações houve a leitura do Oficio Circular 001/2013 – 
5ª CEC enviado dia 29 de janeiro aos municípios do Estado do Paraná. Posto isto, os 
Conselheiros se manifestaram pelo seguinte questionamento: Quais as estratégias a 
serem tomadas? Sugestão de encaminhamento deve ser enviado um novo Oficio do 
Secretário Ratinho Jr. aos municípios, as associações de municípios, convocando-os 
para a realização de uma reunião com todos os Prefeitos do Paraná, Presidente das 
Associações de Municípios ficando deliberado este Reunião no dia 19/02 com todos 
os Prefeitos, e responsáveis pelo Planejamento/Desenvolvimento Urbano nos 
Municípios e Presidentes de Associações de Municípios, nesta reunião podemos 
disponibilizar o kit informativo. O Conselheiro Osni Bazilio Mendes fez as seguintes 
considerações: “Precisamos usar a imprensa, a AMP para somar esforços, divulgação 
na mídia, contatar a Secretaria de Comunicação Social, realizar esta reunião dia 19/02 
com todos os Prefeitos e Presidentes de Associações de Municípios do Paraná.” Após 
foram retomados os itens 3 e 4 da pauta: Organização do evento em Foz do Iguaçu 
ficando acordado a realização de uma licitação MACRO para atender toda a logística e 
infraestrutura da conferência, depois de pronto este Termo de Referência será 
disponibilizado para esta Comissão para eventuais contribuições. Item 5 da pauta: 
Construção de um modelo padrão para apresentação nos Municípios ficando 
deliberado que a Comissão de Sistematização será a responsável por este item e fará 
sua estruturação. Assunto extrapauta: Seminário de Mobilização para a 5ª Conferência 
Estadual das Cidades no Estado do Paraná para o dia 04 de março de 2013. 

O Seminário tem o objetivo de estimular a realização da Conferência Estadual 
das Cidades, e prestar esclarecimentos sobre a organização, participação, 
sistematização e validação das etapas preparatórias. Recebemos este convite do 
Conselho Nacional das Cidades, o qual nos solicitou apoio logístico para o evento e 
qual contará com o apoio desta Comissão Preparatória Estadual, da Secretaria 
Executiva da 5ª CEC e do CONCIDADES PR. Encerramento feito pelo Coordenador 
Executivo da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro Valdir Mestriner.   
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MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 20 de fevereiro de 2013, às 09h00min horas no Hotel Master 
Curitiba. Condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 
Estadual Conselheiro Valdir Mestriner
breve histórico do que ocorreu nos últimos meses de resultados sobre a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades. O ultimo acontecimento foi a Reunião Realizada 
dia 19/02 na SEDU com as Associações de Municípios do Estado 
aproximadamente 12 associações compareceram. Na ultima reunião desta Comissão 
Preparatória Estadual ficou deliberado que para a reunião do dia 19/02 o Secretario 
convocaria todos os Municípios para uma maior mobilização, mas conforme 
entendimento do Secretario ele convocou apenas as Associações de Municípios, 
compreendemos o processo de transição, mas esperamos que esta prática não 
permaneça, não sendo acatadas as deliberações desta Comissão. E também todas as 
decisões devem ser avisadas ao Coord
Após houve a apresentação do Sr. Lineu Thomaz assessor do Secretário Ratinho Jr. 
que comentou e o estilo de política estratégica aberta, pela prática democrática do 
atual Secretário, e que está preocupado com a urg
quando a mudança da reunião p somente as associações, foi porque o Secretário não 
tinha informações suficientes, pois muitas decisões são políticas. Rosa Moura expôs 
que falta muita coisa a ser feita a nomeação da Secreta
salientou que o prazo de convocação está terminando e precisamos de novas 
estratégias para que todos os municípios convoquem, sugeriu a realização de pré
conferências regionais – uma fala conjunta dos municípios, após isto cada mun
elegeria seus delegados. Devemos solicitar dilação do prazo novamente ao Ministério 
das Cidades, o problema deve estar acontecendo em todo Brasil, inclusive permitindo 
que ocorram as pré-conferências regionais. O Conselheiro José Aparecido Leite 
agradece a colaboração, mas devemos nos pautar nos pontos da última reunião. O 
Conselheiro Orlando Bonette coloca a importância das conferências, e o que 
precisamos fazer para que elas aconteçam efetivamente. O Conselheiro Antonio 
Marcos Dorigão, se manifesto
Regionais, o Conselho Nacional entende que não pode ser feito. Pauta: 1) Deliberação 
de que as Comissões de Mobilização e Sistematização se reúnam durante o horário 
destinado aos grupos de trabalho fa
solicitados na última Reunião 
Silveira e Lyana Bacil, a qual foi indicação e deliberação desta Comissão e deste 
Conselho. Em face da nomeação na Coordenação Geral o Co
Ferraz da Silveira sai da Coordenação da Comissão Preparatória Estadual e o 
Conselheiro Osni Bazilio Mendes assume a Coordenação Adjunta e a Conselheira 
Rosa Maria Moura assume a função de Secretária Executiva face ser suplente do 
Conselheiro Gilmário Ferraz da Silveira 
Assessoria de informática 

 

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 20 de fevereiro de 2013, às 09h00min horas no Hotel Master 
Curitiba. Condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 
Estadual Conselheiro Valdir Mestriner. Que começou sua explanação fazendo um 
breve histórico do que ocorreu nos últimos meses de resultados sobre a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades. O ultimo acontecimento foi a Reunião Realizada 
dia 19/02 na SEDU com as Associações de Municípios do Estado 
aproximadamente 12 associações compareceram. Na ultima reunião desta Comissão 
Preparatória Estadual ficou deliberado que para a reunião do dia 19/02 o Secretario 
convocaria todos os Municípios para uma maior mobilização, mas conforme 

o do Secretario ele convocou apenas as Associações de Municípios, 
compreendemos o processo de transição, mas esperamos que esta prática não 
permaneça, não sendo acatadas as deliberações desta Comissão. E também todas as 
decisões devem ser avisadas ao Coordenador da Comissão Preparatória Estadual. 
Após houve a apresentação do Sr. Lineu Thomaz assessor do Secretário Ratinho Jr. 
que comentou e o estilo de política estratégica aberta, pela prática democrática do 
atual Secretário, e que está preocupado com a urgência de decisões nesta transição, 
quando a mudança da reunião p somente as associações, foi porque o Secretário não 
tinha informações suficientes, pois muitas decisões são políticas. Rosa Moura expôs 
que falta muita coisa a ser feita a nomeação da Secretaria Executiva pela SEDU, 
salientou que o prazo de convocação está terminando e precisamos de novas 
estratégias para que todos os municípios convoquem, sugeriu a realização de pré

uma fala conjunta dos municípios, após isto cada mun
elegeria seus delegados. Devemos solicitar dilação do prazo novamente ao Ministério 
das Cidades, o problema deve estar acontecendo em todo Brasil, inclusive permitindo 

conferências regionais. O Conselheiro José Aparecido Leite 
adece a colaboração, mas devemos nos pautar nos pontos da última reunião. O 

Conselheiro Orlando Bonette coloca a importância das conferências, e o que 
precisamos fazer para que elas aconteçam efetivamente. O Conselheiro Antonio 
Marcos Dorigão, se manifestou sobre a impossibilidade de realização de Conferências 
Regionais, o Conselho Nacional entende que não pode ser feito. Pauta: 1) Deliberação 
de que as Comissões de Mobilização e Sistematização se reúnam durante o horário 
destinado aos grupos de trabalho face sua urgência; 2) Assuntos definidos e 
solicitados na última Reunião – nomeação dos Coordenadores Gilmário Ferraz da 
Silveira e Lyana Bacil, a qual foi indicação e deliberação desta Comissão e deste 

a nomeação na Coordenação Geral o Conselheiro Gilmário 
Ferraz da Silveira sai da Coordenação da Comissão Preparatória Estadual e o 
Conselheiro Osni Bazilio Mendes assume a Coordenação Adjunta e a Conselheira 
Rosa Maria Moura assume a função de Secretária Executiva face ser suplente do 

heiro Gilmário Ferraz da Silveira – ficando assim deliberado e aprovado; 3) 
Assessoria de informática – técnico de informática para acompanhar as deliberações 

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 20 de fevereiro de 2013, às 09h00min horas no Hotel Master 
Curitiba. Condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 

. Que começou sua explanação fazendo um 
breve histórico do que ocorreu nos últimos meses de resultados sobre a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades. O ultimo acontecimento foi a Reunião Realizada 
dia 19/02 na SEDU com as Associações de Municípios do Estado do Paraná, 
aproximadamente 12 associações compareceram. Na ultima reunião desta Comissão 
Preparatória Estadual ficou deliberado que para a reunião do dia 19/02 o Secretario 
convocaria todos os Municípios para uma maior mobilização, mas conforme 

o do Secretario ele convocou apenas as Associações de Municípios, 
compreendemos o processo de transição, mas esperamos que esta prática não 
permaneça, não sendo acatadas as deliberações desta Comissão. E também todas as 

enador da Comissão Preparatória Estadual. 
Após houve a apresentação do Sr. Lineu Thomaz assessor do Secretário Ratinho Jr. 
que comentou e o estilo de política estratégica aberta, pela prática democrática do 

ência de decisões nesta transição, 
quando a mudança da reunião p somente as associações, foi porque o Secretário não 
tinha informações suficientes, pois muitas decisões são políticas. Rosa Moura expôs 

ria Executiva pela SEDU, 
salientou que o prazo de convocação está terminando e precisamos de novas 
estratégias para que todos os municípios convoquem, sugeriu a realização de pré-

uma fala conjunta dos municípios, após isto cada município 
elegeria seus delegados. Devemos solicitar dilação do prazo novamente ao Ministério 
das Cidades, o problema deve estar acontecendo em todo Brasil, inclusive permitindo 

conferências regionais. O Conselheiro José Aparecido Leite 
adece a colaboração, mas devemos nos pautar nos pontos da última reunião. O 

Conselheiro Orlando Bonette coloca a importância das conferências, e o que 
precisamos fazer para que elas aconteçam efetivamente. O Conselheiro Antonio 

u sobre a impossibilidade de realização de Conferências 
Regionais, o Conselho Nacional entende que não pode ser feito. Pauta: 1) Deliberação 
de que as Comissões de Mobilização e Sistematização se reúnam durante o horário 

ce sua urgência; 2) Assuntos definidos e 
nomeação dos Coordenadores Gilmário Ferraz da 

Silveira e Lyana Bacil, a qual foi indicação e deliberação desta Comissão e deste 
nselheiro Gilmário 

Ferraz da Silveira sai da Coordenação da Comissão Preparatória Estadual e o 
Conselheiro Osni Bazilio Mendes assume a Coordenação Adjunta e a Conselheira 
Rosa Maria Moura assume a função de Secretária Executiva face ser suplente do 

ficando assim deliberado e aprovado; 3) 
técnico de informática para acompanhar as deliberações 
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desta Comissão – reunião com a CELEPAR agendada para o dia 25/02; 4) Estratégia 
de mobilização: acionar a TV Educativa, Secretaria de Comunicação Social, Agência 
de Noticia do Estado do Paraná através da assessoria de imprensa da SEDU; fazer 
mapeamento das Conferência Municipais já convocadas e disponibilizar no site do 
CONCIDADES PR. Reforçar pedido de colaboração do PARANACIDADE dos seus 
escritórios regionais, sendo que até o presente momento apenas dois se colocaram 
técnicos a nossa disposição sendo os Escritórios de Cascavel e Ponta Grossa; 
resgatar e-mails da última Conferência no sistema COCID para mobilização – sendo 
todas estas deliberações aprovadas; 5) Seminário de Mobilização – promovido pelo 
Conselho Nacional das Cidades que acontecerá dia 04 de Março de 2013, o qual foi 
solicitado a mudança de local deste seminário para o auditório do Ministério Público, a 
qual o CONCIDADES PR dará todo apoio de infraestrutura e logística para o evento, 
conforme deliberação todos os prefeitos, associações de municípios – assessoria de 
planejamento e/ou desenvolvimento urbano e presidentes de câmaras de vereadores 
devem ser convocados, convocando ainda a participação dos órgãos estaduais 
envolvidos na organização da Conferência e providenciar ampla divulgação do evento. 
6) Ficando deliberado e aprovado por esta Comissão Preparatória Estadual a 
publicação no site do CONCIDADES PR a partir do dia 25/02 de um release para a 
convocação das Conferência Municipais das Cidades e também a disponibilização a 
partir desta data de minuta de decreto para a sociedade civil convocar. Após esses 
encaminhamentos o Conselheiro José Aparecido Leite pediu para que constasse 
nesta memória que a Carmem Mena Bareto coordenadora da 4ª Conferência me 
procurou e me pediu para que esclarecesse que ela está disposta a nos orientar e nos 
ajudar nos trabalhos e que a noticia de que ela pediu 14 mil Reais para coordenar esta 
conferência não procede, e que ela esta desvinculada do Estado e ficou a disposição 
desta comissão para possíveis orientações nas conduções dos trabalhos referentes a 
5ª Conferência Estadual das Cidades. Encerramento feito pelo Coordenador da 
Comissão Preparatória Estadual Conselheiro Valdir Mestriner.  
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MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 19 de abril de 2013, às 14h00min horas no CONCIDADES P
condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual 
Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião que é a 
seguinte: 1. Regulamento 
Recomposição Comissão Preparatória. Referente ao item 1 da pauta 
para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, precisamos estar com ele pronto para 
que o mesmo seja aprovado na próxima reunião ordinária do CONCIDADES PR que 
se leve uma proposta para aprovaçã
definir a programação da 5ª Conferência, o horário de credenciamento, abertura 
política, palestras, devemos definir horário de conclusão dos grupos de trabalhos, por 
exemplo das 8:00 às 17:00 horas,  para que 
trabalhar após este período para sistematizar as propostas, deverá também ser 
formado uma comissão para elaborar a proposta do Regulamento, ficando assim 
definido: Cincinato Augusto Buzato 
Organização não-governamentais (ONGs); Valdir Aparecido Mestriner 
Trabalhadores e Anselmo Schwertner 
ponto foi deliberado a postergação da data da 20ª Reunião Ordinária do 
CONCIDADES PR: tendo em vista a realização de Reunião da Comissão Preparatória 
da Conferencia Estadual nesta data, entendemos encaminhar solicitação de mudança 
da data de realização da próxima reunião do Conselho Estadual das Cidades 
programada para os dias 22 e 23 d
seja realizada na primeira semana de junho nos dias 05 e 06 de junho. Nossa 
solicitação deve-se ao fato de que no período que esta programada a reunião do 
CONCIDADES é um período que grande parte das cidade
conferências municipais. Quando da realização da reunião do CONCIDADES, deve 
ser precedida de reunião da Comissão Preparatória Estadual, entendemos que a 
reunião do CONCIDADES sendo realizada nos dia 05 e 06 de junho, haverá encerr
o prazo para a realização das conferencias municipais e a Comissão Preparatória terá 
um panorama real das conferencias. Aproveitamos para solicitar que na programação 
da reunião seja reservado espaço no dia 05 de manhã para a reunião da Comissão 
Preparatória da Conferencia Estadual. Deliberado também que o Coordenador 
Executivo da Comissão Preparatória encaminhará oficio as entidades avisando o não 
comparecimento dos membros da Comissão Preparatória Estadual para substituição 
imediata – recomposição Com
Giovanna Bonilha Milano integrante da Comissão de Sistematização declarou
suspeita em continuar na referida Comissão por trabalhar na Ambiens e a mesma 
estar envolvida no processo licitatório de contra
consultoria na parte de Sistematização da 5ª Conferência Estadual das Cidades. 

 

 

 

MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 19 de abril de 2013, às 14h00min horas no CONCIDADES P
condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual 
Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião que é a 
seguinte: 1. Regulamento – 5ª CEC; 2. Relatório Sistematização e CERV; 3. 

omissão Preparatória. Referente ao item 1 da pauta 
para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, precisamos estar com ele pronto para 
que o mesmo seja aprovado na próxima reunião ordinária do CONCIDADES PR que 
se leve uma proposta para aprovação em plenária, Valdir salientou que precisamos 
definir a programação da 5ª Conferência, o horário de credenciamento, abertura 
política, palestras, devemos definir horário de conclusão dos grupos de trabalhos, por 
exemplo das 8:00 às 17:00 horas,  para que a Comissão de Sistematização possa 
trabalhar após este período para sistematizar as propostas, deverá também ser 
formado uma comissão para elaborar a proposta do Regulamento, ficando assim 
definido: Cincinato Augusto Buzato – Poder Público Municipal; José Aparecido Leite 

governamentais (ONGs); Valdir Aparecido Mestriner 
Trabalhadores e Anselmo Schwertner – Movimentos Sociais e Populares. Após este 
ponto foi deliberado a postergação da data da 20ª Reunião Ordinária do 

PR: tendo em vista a realização de Reunião da Comissão Preparatória 
da Conferencia Estadual nesta data, entendemos encaminhar solicitação de mudança 
da data de realização da próxima reunião do Conselho Estadual das Cidades 
programada para os dias 22 e 23 de maio do corrente ano. Solicitamos que a reunião 
seja realizada na primeira semana de junho nos dias 05 e 06 de junho. Nossa 

se ao fato de que no período que esta programada a reunião do 
CONCIDADES é um período que grande parte das cidades estará 

Quando da realização da reunião do CONCIDADES, deve 
ser precedida de reunião da Comissão Preparatória Estadual, entendemos que a 
reunião do CONCIDADES sendo realizada nos dia 05 e 06 de junho, haverá encerr
o prazo para a realização das conferencias municipais e a Comissão Preparatória terá 
um panorama real das conferencias. Aproveitamos para solicitar que na programação 
da reunião seja reservado espaço no dia 05 de manhã para a reunião da Comissão 

atória da Conferencia Estadual. Deliberado também que o Coordenador 
Executivo da Comissão Preparatória encaminhará oficio as entidades avisando o não 
comparecimento dos membros da Comissão Preparatória Estadual para substituição 

recomposição Comissão Preparatória Estadual. Por fim, a Conselheira 
Giovanna Bonilha Milano integrante da Comissão de Sistematização declarou
suspeita em continuar na referida Comissão por trabalhar na Ambiens e a mesma 
estar envolvida no processo licitatório de contratação de empresa especializada para 
consultoria na parte de Sistematização da 5ª Conferência Estadual das Cidades. 

 

MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 19 de abril de 2013, às 14h00min horas no CONCIDADES PR, 
condução dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual 
Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião que é a 

5ª CEC; 2. Relatório Sistematização e CERV; 3. 
omissão Preparatória. Referente ao item 1 da pauta - regulamento 

para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, precisamos estar com ele pronto para 
que o mesmo seja aprovado na próxima reunião ordinária do CONCIDADES PR que 

o em plenária, Valdir salientou que precisamos 
definir a programação da 5ª Conferência, o horário de credenciamento, abertura 
política, palestras, devemos definir horário de conclusão dos grupos de trabalhos, por 

a Comissão de Sistematização possa 
trabalhar após este período para sistematizar as propostas, deverá também ser 
formado uma comissão para elaborar a proposta do Regulamento, ficando assim 

Aparecido Leite – 
governamentais (ONGs); Valdir Aparecido Mestriner – Área dos 

Movimentos Sociais e Populares. Após este 
ponto foi deliberado a postergação da data da 20ª Reunião Ordinária do 

PR: tendo em vista a realização de Reunião da Comissão Preparatória 
da Conferencia Estadual nesta data, entendemos encaminhar solicitação de mudança 
da data de realização da próxima reunião do Conselho Estadual das Cidades 

e maio do corrente ano. Solicitamos que a reunião 
seja realizada na primeira semana de junho nos dias 05 e 06 de junho. Nossa 

se ao fato de que no período que esta programada a reunião do 
 realizando suas 

Quando da realização da reunião do CONCIDADES, deve 
ser precedida de reunião da Comissão Preparatória Estadual, entendemos que a 
reunião do CONCIDADES sendo realizada nos dia 05 e 06 de junho, haverá encerrado 
o prazo para a realização das conferencias municipais e a Comissão Preparatória terá 
um panorama real das conferencias. Aproveitamos para solicitar que na programação 
da reunião seja reservado espaço no dia 05 de manhã para a reunião da Comissão 

atória da Conferencia Estadual. Deliberado também que o Coordenador 
Executivo da Comissão Preparatória encaminhará oficio as entidades avisando o não 
comparecimento dos membros da Comissão Preparatória Estadual para substituição 

issão Preparatória Estadual. Por fim, a Conselheira 
Giovanna Bonilha Milano integrante da Comissão de Sistematização declarou-se 
suspeita em continuar na referida Comissão por trabalhar na Ambiens e a mesma 

tação de empresa especializada para 
consultoria na parte de Sistematização da 5ª Conferência Estadual das Cidades.  



 

 

 
 

MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 11 de Junho de 2013, às 09h00min horas no Hotel Máster 
Curitiba, abertura dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 
Estadual Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando um panorama dos 
últimos acontecimentos referente 
informou a todos que a estrutura física leia
especializadas em Sistematização e Organização do evento em Foz do Iguaçu. O 
Sistema COCID está funciona
o problema é de estrutura interna 
não foi definido e solicitado a mais de 60 dias e demais servidores para auxiliarem nas 
Comissões CERV e SISTEMATIZAÇÃO. A se
Público Estadual informou a todos que o Ministério Público do Estado do Paraná está 
muito preocupado com a realização da Conferência Estadual e que o mesmo vai 
fiscalizar e contribuir para que a Conferência aconteça 
deliberadas as seguintes providências a serem tomadas:

• Criar “força tarefa” com apoio do MP, com 2 (duas) equipes: CERV e 
Sistematização;

• Nomear responsável pelo Sistema;

• Providenciar espaço de trabalho 

• Retirar pessoas envolvida
eficiência/confiança/comprometimento;

• Solicitar apoio do MP;

• Exigir garantia de recursos da SEDU para efetiva realização da 
Conferência. 

• Notificar Secretário Ratinho Júnior sobre a ‘força tarefa” para as 
Comissões CERV e Sistematizaç
prazo de 17/05/2013 para que essas providências sejam tomadas senão 
esta Comissão Preparatória Estadual convocará uma Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades levando ao 
conhecimento de todos os Conselheiros 
Assembleia Legislativa, Casa Civil, Ministério Público do Estado do 
Paraná e Ministério das Cidades sobre o descaso da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano quanto a realização da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades.  

 

 

 

MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 11 de Junho de 2013, às 09h00min horas no Hotel Máster 
Curitiba, abertura dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 
Estadual Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando um panorama dos 

imentos referente à 5ª Conferência Estadual das Cidades, o mesmo 
informou a todos que a estrutura física leia-se licitação para contratação de empresas 
especializadas em Sistematização e Organização do evento em Foz do Iguaçu. O 
Sistema COCID está funcionando na página da SEDU e do CONCIDADES PR, porém 
o problema é de estrutura interna – pessoa interna para operar o Sistema que ainda 
não foi definido e solicitado a mais de 60 dias e demais servidores para auxiliarem nas 
Comissões CERV e SISTEMATIZAÇÃO. A servidora Clarice Metzner do Ministério 
Público Estadual informou a todos que o Ministério Público do Estado do Paraná está 
muito preocupado com a realização da Conferência Estadual e que o mesmo vai 
fiscalizar e contribuir para que a Conferência aconteça efetivamente. Ficando 

as seguintes providências a serem tomadas: 

Criar “força tarefa” com apoio do MP, com 2 (duas) equipes: CERV e 
Sistematização; 

Nomear responsável pelo Sistema; 

Providenciar espaço de trabalho - SEDU; 

Retirar pessoas envolvidas e que não demonstram 
eficiência/confiança/comprometimento; 

Solicitar apoio do MP; 

Exigir garantia de recursos da SEDU para efetiva realização da 
 

Notificar Secretário Ratinho Júnior sobre a ‘força tarefa” para as 
Comissões CERV e Sistematização – equipe de apoio SEDU, dando 
prazo de 17/05/2013 para que essas providências sejam tomadas senão 
esta Comissão Preparatória Estadual convocará uma Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades levando ao 
conhecimento de todos os Conselheiros e notificará a imprensa, 

Legislativa, Casa Civil, Ministério Público do Estado do 
Paraná e Ministério das Cidades sobre o descaso da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano quanto a realização da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades.   
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MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dia 11 de Junho de 2013, às 09h00min horas no Hotel Máster 
Curitiba, abertura dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória 
Estadual Conselheiro Valdir Mestriner, que deu início apresentando um panorama dos 

5ª Conferência Estadual das Cidades, o mesmo 
se licitação para contratação de empresas 

especializadas em Sistematização e Organização do evento em Foz do Iguaçu. O 
ndo na página da SEDU e do CONCIDADES PR, porém 

pessoa interna para operar o Sistema que ainda 
não foi definido e solicitado a mais de 60 dias e demais servidores para auxiliarem nas 

rvidora Clarice Metzner do Ministério 
Público Estadual informou a todos que o Ministério Público do Estado do Paraná está 
muito preocupado com a realização da Conferência Estadual e que o mesmo vai 

etivamente. Ficando 

Criar “força tarefa” com apoio do MP, com 2 (duas) equipes: CERV e 

s e que não demonstram 

Exigir garantia de recursos da SEDU para efetiva realização da 

Notificar Secretário Ratinho Júnior sobre a ‘força tarefa” para as 
equipe de apoio SEDU, dando 

prazo de 17/05/2013 para que essas providências sejam tomadas senão 
esta Comissão Preparatória Estadual convocará uma Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades levando ao 

e notificará a imprensa, 
Legislativa, Casa Civil, Ministério Público do Estado do 

Paraná e Ministério das Cidades sobre o descaso da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano quanto a realização da 5ª 
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MEMÓRIA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dias 17 e 18 de Julho de 2013, no Hotel Máster Curitiba, abertura 
dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 
Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião: 1) Regulamento da 
Conferência; 2) Programação da Conferência; 3) Palestrantes (Palestra Magna e 
Eixos); 4) Fechamento do cadastro das conferências municipais; 4)
Propostas e texto base das conferências municipais; 5) Discussão e Planejamento da 
realização da conferência estadual; 6) Inscrição dos delegados; 7) Participação dos 
Conselheiros – Delegados Natos. 

Conforme solicitado por esta Comissão Prep
empresa AMBIENS (contratada para Sistematização do evento
de Faria apresentou um panorama geral dos trabalhos, qual segue: até a presente 
data tem 500 emendas cadastradas; 334 municípios cadastrado
entre estaduais e nacionais, a qual tratou do item 5 da Pauta (
e texto base das Conferências Municipais

Fechamento Cadastro conferências municipais, o sistema está liberado para cadastro 
de propostas, mas apenas
cadastro de delegados estará aberto até as 18h00min horas do dia 30/07/2013. E 
todas essas deliberações constarão no anexo do relatório de Metodologia e 
Sistematização. 

Presença do Procurador Jurídi
Diretor Geral Ortega que apresentou um panorama da contratação da empresa licitada 
e do processo licitatório como um todo. Expondo que o pregão presencial foi realizado 
dia 27 de junho de 2013, com nove empres
que foram homologadas aos lances e que o menor valor foi o de R$576.000,00 
declarando a empresa VITORETTI EVENTOS E LOCAÇÕES como a vencedora. 
Houve recursos e contrarrazões de recurso. A comissão de licitação do 
PARANACIDADE entendendo que a empresa vencedora atendeu todos os requisitos 
constantes no Termo de Referência, foi homologada e adjudicada pelo Secretário 
como vencedora do certame licitatório. E que a assinatura do contrato se dará na data 
de hoje (17/07).  

Quanto ao item 6 e 7 da Pauta 
Conselheiros – Delegados Natos
Estadual entidades art. 22 paragrafo 2º Data limite para indicações 30/07. Solicitando 
a Secretaria Executiva do CONCIDADES PR que encaminhe Oficio aos órgãos 
estaduais que fazem parte do Conselho para essas indicações. E quanto aos 
delegados natos – Conselheiros do CONCIDADES PR ficou deliberado sendo levado 

 

MEMÓRIA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dias 17 e 18 de Julho de 2013, no Hotel Máster Curitiba, abertura 
dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 
Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião: 1) Regulamento da 

Programação da Conferência; 3) Palestrantes (Palestra Magna e 
Eixos); 4) Fechamento do cadastro das conferências municipais; 4)
Propostas e texto base das conferências municipais; 5) Discussão e Planejamento da 
realização da conferência estadual; 6) Inscrição dos delegados; 7) Participação dos 

Delegados Natos.  

Conforme solicitado por esta Comissão Preparatória Estadual, o representante da 
contratada para Sistematização do evento) José Ricardo Vargas 

de Faria apresentou um panorama geral dos trabalhos, qual segue: até a presente 
data tem 500 emendas cadastradas; 334 municípios cadastrados; 3.200 propostas 
entre estaduais e nacionais, a qual tratou do item 5 da Pauta (Relatório das Propostas 
e texto base das Conferências Municipais). 

Fechamento Cadastro conferências municipais, o sistema está liberado para cadastro 
de propostas, mas apenas como título de arquivamento após a data de 16/07. E para 
cadastro de delegados estará aberto até as 18h00min horas do dia 30/07/2013. E 
todas essas deliberações constarão no anexo do relatório de Metodologia e 

Presença do Procurador Jurídico do PARANACIDADE Dr. Luciano representando o 
Diretor Geral Ortega que apresentou um panorama da contratação da empresa licitada 
e do processo licitatório como um todo. Expondo que o pregão presencial foi realizado 
dia 27 de junho de 2013, com nove empresas interessadas e que houve 3 empresas 
que foram homologadas aos lances e que o menor valor foi o de R$576.000,00 
declarando a empresa VITORETTI EVENTOS E LOCAÇÕES como a vencedora. 
Houve recursos e contrarrazões de recurso. A comissão de licitação do 

NACIDADE entendendo que a empresa vencedora atendeu todos os requisitos 
constantes no Termo de Referência, foi homologada e adjudicada pelo Secretário 
como vencedora do certame licitatório. E que a assinatura do contrato se dará na data 

uanto ao item 6 e 7 da Pauta (Inscrição dos delegados; Participação dos 
Delegados Natos) foi proposto a exclusão do item do Regimento 

Estadual entidades art. 22 paragrafo 2º Data limite para indicações 30/07. Solicitando 
va do CONCIDADES PR que encaminhe Oficio aos órgãos 

estaduais que fazem parte do Conselho para essas indicações. E quanto aos 
Conselheiros do CONCIDADES PR ficou deliberado sendo levado 

MEMÓRIA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

Reunião realizada dias 17 e 18 de Julho de 2013, no Hotel Máster Curitiba, abertura 
dos trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 
Valdir Mestriner, que deu início apresentando a pauta da reunião: 1) Regulamento da 

Programação da Conferência; 3) Palestrantes (Palestra Magna e 
Eixos); 4) Fechamento do cadastro das conferências municipais; 4) Relatório das 
Propostas e texto base das conferências municipais; 5) Discussão e Planejamento da 
realização da conferência estadual; 6) Inscrição dos delegados; 7) Participação dos 

aratória Estadual, o representante da 
) José Ricardo Vargas 

de Faria apresentou um panorama geral dos trabalhos, qual segue: até a presente 
s; 3.200 propostas 

Relatório das Propostas 

Fechamento Cadastro conferências municipais, o sistema está liberado para cadastro 
como título de arquivamento após a data de 16/07. E para 

cadastro de delegados estará aberto até as 18h00min horas do dia 30/07/2013. E 
todas essas deliberações constarão no anexo do relatório de Metodologia e 

co do PARANACIDADE Dr. Luciano representando o 
Diretor Geral Ortega que apresentou um panorama da contratação da empresa licitada 
e do processo licitatório como um todo. Expondo que o pregão presencial foi realizado 

as interessadas e que houve 3 empresas 
que foram homologadas aos lances e que o menor valor foi o de R$576.000,00 
declarando a empresa VITORETTI EVENTOS E LOCAÇÕES como a vencedora. 
Houve recursos e contrarrazões de recurso. A comissão de licitação do 

NACIDADE entendendo que a empresa vencedora atendeu todos os requisitos 
constantes no Termo de Referência, foi homologada e adjudicada pelo Secretário 
como vencedora do certame licitatório. E que a assinatura do contrato se dará na data 

(Inscrição dos delegados; Participação dos 
) foi proposto a exclusão do item do Regimento 

Estadual entidades art. 22 paragrafo 2º Data limite para indicações 30/07. Solicitando 
va do CONCIDADES PR que encaminhe Oficio aos órgãos 

estaduais que fazem parte do Conselho para essas indicações. E quanto aos 
Conselheiros do CONCIDADES PR ficou deliberado sendo levado 
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a plenária para aprovação que os conselheiros irão preencher a ficha cadastral e 
apresentar a comprovação de ter participado de pelo menos uma conferência 
municipal.  

Represente da empresa VITORETTI esteve presente para prestar esclarecimentos. 

Foi formada uma Comissão para fiscalização do contrato formada pelos seguintes 
Conselheiros: Valdir Aparecido Mestriner; Cincinato Augusto Buzato e Gilmário Ferraz 
da Silveira. 
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MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Reunião realizada dia 05 de Agosto de 2013, no CONCIDADES
trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 
Valdir Mestriner, que deu início apresentando 
das Cidades:  

• Definição local conferência: Hotel Rafain Palace;

• Hospedagem Conselheiros CONCIDADES
Sociais: Hotel Rafain Palace e Internacional;

• Alimentação Conselheiros e Delegados Movimentos Sociais: Hotel Rafain 
Palace; 

• Deslocamentos Delegado
inscrições a partir de 06/08 no site do CONCIDADES

• Contato com os Prefeitos Municipais para que enviem seus delegados 
atribuição Secretaria de Estado de Governo;

• Palestrante – 

• Credenciamento de delegados 

• Publicação do caderno, crachá, banner e painéis 
de Comunicação Social;

• Camisetas e bolsas 
Fernanda/PARANACIDADE;

• Palestra Magna: Fabricio Oliveira 

• Palestra Eixos 

o I - Participação e controle social no Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano: Ana Lucia Rodrigues 
Metrópoles  

  
o II - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano 

Alberto Vellozo;
  

o III - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial:
Lyana Carleial 

  
o IV - Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoç

da função social da propriedade: Leandro Gorsdorf 

MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Reunião realizada dia 05 de Agosto de 2013, no CONCIDADES-PR, abertura dos 
trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 
Valdir Mestriner, que deu início apresentando check list  para 5ª Conferência Estadual 

efinição local conferência: Hotel Rafain Palace; 

Hospedagem Conselheiros CONCIDADES-PR e Delegados Movimentos 
Sociais: Hotel Rafain Palace e Internacional; 

Alimentação Conselheiros e Delegados Movimentos Sociais: Hotel Rafain 

Deslocamentos Delegados Movimentos Sociais: disponível três ônibus 
inscrições a partir de 06/08 no site do CONCIDADES-PR;

Contato com os Prefeitos Municipais para que enviem seus delegados 
atribuição Secretaria de Estado de Governo; 

 contato, hospedagem e deslocamento – atribuição Mauro;

Credenciamento de delegados – atribuição Lyana e Gilmário; 

Publicação do caderno, crachá, banner e painéis – atribuição Secretaria 
de Comunicação Social; 

Camisetas e bolsas – atribuição Empresa através da 
Fernanda/PARANACIDADE; 

Palestra Magna: Fabricio Oliveira - Prefeitura do Rio de Janeiro e IPPUR;

Palestra Eixos – definida 

Participação e controle social no Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano: Ana Lucia Rodrigues - UEM/Observatório das 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU: Procurador 
Alberto Vellozo; 

Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial:
Lyana Carleial - IMAP/UFPR;  

Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoç
da função social da propriedade: Leandro Gorsdorf – UFPR;

MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

PR, abertura dos 
trabalhos feita pelo Coordenador da Comissão Preparatória Estadual Conselheiro 

para 5ª Conferência Estadual 

PR e Delegados Movimentos 

Alimentação Conselheiros e Delegados Movimentos Sociais: Hotel Rafain 

s Movimentos Sociais: disponível três ônibus –
PR; 

Contato com os Prefeitos Municipais para que enviem seus delegados – 

atribuição Mauro; 

atribuição Lyana e Gilmário;  

atribuição Secretaria 

atribuição Empresa através da 

Prefeitura do Rio de Janeiro e IPPUR; 

Participação e controle social no Sistema Nacional de 
UEM/Observatório das 

FNDU: Procurador 

Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial: 

Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção 
UFPR; 
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• - Mesa de abertura:  

o Governador; 
o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano; 
o Assembleia Legislativa; 
o Representante do Poder Judiciário; 
o Representante do Ministério Público; 
o Prefeito de Foz do Iguaçu; 
o Representante do Ministério das Cidades; 
o Representante Comissão Preparatória Estadual; 
o Representante Coordenação Executiva; 
o Secretário Executivo do CONCIDADES-PR; 
o Representante Caixa Federal, Itaipu e Compagás; 
o Representante de cada segmento do CONCIDADES-PR. 

E finalizou informando que segunda-feira dia 12/08/2013 Comissão Preparatória 
Estadual estará reunida em Foz do Iguaçu para verificar a infraestrutura e logística.  
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ANEXO 4. CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 

Município que 
realizaram a 
Conferencia 

Data da 
Conferência  

Cadastraram 
Emendas (1) 

Cadastraram 
Propostas 
Locais (1) 

Cadastraram 
Propostas 

Nacionais (1) 

Abatiá  28/05/13 não não sim 

Adrianópolis  28/05/13 não não não 

Agudos do Sul  18/04/13 não não não 

Almirante 
Tamandaré  28/05/13 não não sim 

Altamira do 
Paraná  24/05/13 não sim sim 

Alto Paraíso  29/05/13 não sim sim 

Alto Paraná  23/05/13 não sim sim 

Alto Piquiri  01/06/13 não não não 

Altônia  29/05/13 não não não 

Alvorada do Sul  03/04/13 não não não 

Amaporã  17/05/13 não sim sim 

Ampére  01/04/13 não não não 

Anahy  24/05/13 não não não 

Andirá  10/05/13 não não sim 

Apucarana  17/05/13 sim sim sim 

Arapongas  28/05/13 não sim sim 

Arapoti  25/04/13 não não não 

Arapuã  14/05/13 não não não 

Araruna  29/05/13 não sim não 

Araucária  17/04/13 não sim sim 

Ariranha do Ivaí  23/04/13 não não não 

Assaí  20/05/13 não não sim 

Assis 
Chateaubriand  24/05/13 não não sim 

Astorga  10/05/13 não não sim 

Balsa Nova  10/05/13 sim sim sim 

Bandeirantes  22/05/13 não não não 

Barra do Jacaré  25/03/13 não não não 

Barracão  15/05/13 sim sim não 
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Bela Vista da 
Caroba  15/05/13 sim sim sim 

Bituruna  15/05/13 não não não 

Boa Esperança 
do Iguaçu  22/03/13 não sim sim 

Boa Esperança  05/04/13 não sim não 

Boa Ventura de 
São Roque  01/06/13 não não não 

Bom Jesus do 
Sul  05/04/13 não não sim 

Bom Sucesso do 
Sul  21/03/13 não não não 

Bom Sucesso  01/06/13 não não não 

Braganey  25/04/13 não não sim 

Cafelândia  13/05/13 não não sim 

Cafezal do Sul  14/05/13 sim sim sim 

Califórnia  22/05/13 não sim não 

Cambará  20/05/13 não não não 

Cambé  31/05/13 não sim não 

Campina da 
Lagoa  15/05/13 não sim sim 

Campina do 
Simão  24/05/13 não não não 

Campina Grande 
do Sul  23/05/13 não não sim 

Campo Bonito  01/06/13 não não não 

Campo do 
Tenente  29/05/13 não sim sim 

Campo Largo  28/05/13 não sim sim 

Campo Magro  28/05/13 sim sim sim 

Cândido de 
Abreu  15/05/13 não não sim 

Candói  10/04/13 não não não 

Cantagalo  24/05/13 não não sim 

Capanema  15/05/13 não não não 

Capitão Leônidas 
Marques  17/05/13 não sim não 

Carambeí  28/05/13 não não sim 
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Carlópolis  11/03/13 não não não 

Cascavel  07/05/13 sim sim sim 

Castro  16/05/13 não sim sim 

Catanduvas  24/05/13 não não não 

Cerro Azul  18/04/13 não não não 

Céu Azul  28/05/13 não sim sim 

Chopinzinho  15/05/13 não sim sim 

Cianorte  24/05/13 não sim sim 

Cidade Gaúcha  16/05/13 não não não 

Clevelândia  10/05/13 sim não não 

Colombo  01/06/13 não sim sim 

Colorado  28/05/13 não não não 

Congonhinhas  23/05/13 não não não 

Conselheiro 
Mairinck  10/04/13 sim sim sim 

Corbélia  02/04/13 não não não 

Cornélio 
Procópio  01/06/13 não não não 

Coronel Vivida  01/06/13 não não não 

Cruz Machado  24/05/13 sim sim sim 

Cruzeiro do 
Iguaçu  22/03/13 não não não 

Cruzeiro do 
Oeste  17/05/13 sim sim sim 

Cruzmaltina  18/04/13 não não não 

Curitiba  10/05/13 sim sim sim 

Curiúva  11/05/13 não sim não 

Diamante do 
Norte  28/05/13 não não não 

Dois Vizinhos  24/05/13 não sim não 

Douradina  10/05/13 sim sim sim 

Doutor Camargo  25/04/13 não sim não 

Enéas Marques  09/05/13 não não sim 

Engenheiro 
Beltrão  07/05/13 não sim não 

Entre Rios do 
Oeste  14/05/13 sim sim não 
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Esperança Nova  23/05/13 sim sim sim 

Farol  22/05/13 não não não 

Faxinal  15/03/13 não sim sim 

Fazenda Rio 
Grande  24/04/13 sim não não 

Fênix  15/05/13 não sim sim 

Fernandes 
Pinheiro  15/05/13 não não não 

Figueira  15/05/13 não sim sim 

Flor da Serra do 
Sul  01/06/13 não não não 

Floraí  01/06/13 sim sim sim 

Floresta  22/04/13 não sim sim 

Florestópolis  20/05/13 não não não 

Flórida  22/03/13 sim sim sim 

Formosa do 
Oeste  26/04/13 não não não 

Foz do Iguaçu   10/05/13 sim sim sim 

Foz do Jordão  24/05/13 não sim sim 

Francisco Alves  08/05/13 sim não não 

Francisco 
Beltrão  22/05/13 não não sim 

General Carneiro  01/06/13 sim sim sim 

Godoy Moreira  01/06/13 não não não 

Goioerê  01/06/13 não sim não 

Goioxim  01/06/13 não não não 

Grandes Rios  01/06/13 não não não 

Guaíra  01/06/13 sim sim sim 

Guairaçá  01/06/13 não não não 

Guamiranga  01/06/13 não não não 

Guapirama  01/06/13 não não não 

Guaporema  01/06/13 não não não 

Guaraci  01/06/13 não sim sim 

Guaraniaçu  29/05/13 não não não 

Guarapuava  15/05/13 sim sim sim 

Guaratuba  15/05/13 não não não 
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Honório Serpa  06/05/13 não não não 

Ibaiti  16/05/13 sim não não 

Ibema  15/05/13 sim sim sim 

Ibiporã  17/05/13 não não não 

Icaraíma  01/06/13 não sim não 

Iguaraçu  10/04/13 não sim sim 

Iguatu  01/06/13 não não não 

Imbaú  01/06/13 não não não 

Imbituva  01/06/13 não não não 

Inácio Martins  01/06/13 não sim sim 

Inajá  10/05/13 não não não 

Indianópolis  01/06/13 não sim sim 

Ipiranga  22/05/13 não não não 

Iporã  28/05/13 não sim sim 

Irati  22/05/13 não sim sim 

Iretama  01/06/13 não não não 

Itaguajé  01/06/13 não não não 

Itaipulândia  13/05/13 não sim sim 

Itambaracá  01/06/13 não não não 

Itambé  09/05/13 não sim sim 

Itapejara d'Oeste  21/05/13 não não não 

Itaperuçu  01/06/13 não não não 

Itaúna do Sul  01/06/13 não sim sim 

Ivaí  01/06/13 não sim não 

Ivaté  22/05/13 sim sim sim 

Ivatuba  01/06/13 não sim não 

Jaboti  01/06/13 sim sim sim 

Jacarezinho  31/05/13 não não não 

Jaguapitã  01/06/13 não sim sim 

Jaguariaíva  25/04/13 não não não 

Jandaia do Sul  01/06/13 não sim não 

Janiópolis  28/05/13 não sim não 

Japira  01/06/13 não sim sim 

Japurá  01/06/13 não sim sim 

Jardim Alegre  01/06/13 não não não 
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Jardim Olinda  26/04/13 não não não 

Jataizinho  10/05/13 sim sim sim 

Jesuítas  28/05/13 não sim sim 

Joaquim Távora  01/06/13 sim sim sim 

Jundiaí do Sul  01/06/13 não não não 

Juranda  01/06/13 não não não 

Kaloré  10/05/13 não não não 

Lapa  22/05/13 sim sim sim 

Laranjal  01/06/13 não não não 

Leópolis  17/05/13 sim sim sim 

Lidianópolis  08/05/13 não sim não 

Lindoeste  27/03/13 não não não 

Loanda  23/05/13 não sim sim 

Lobato  01/06/13 não sim sim 

Londrina  01/06/13 não sim não 

Luiziana  01/06/13 não sim sim 

Mallet  22/05/13 sim sim sim 

Mamborê  01/06/13 sim não não 

Mandaguaçu  03/05/13 não sim não 

Mandaguari  28/05/13 não sim sim 

Mandirituba  27/05/13 não sim sim 

Manfrinópolis  10/05/13 sim sim sim 

Mangueirinha  01/06/13 não não não 

Manoel Ribas  30/03/13 não sim sim 

Marechal 
Cândido Rondon  29/05/13 não sim não 

Maria Helena  01/06/13 não não não 

Marialva  23/05/13 não não não 

Marilândia do 
Sul  24/03/13 não sim sim 

Marilena  01/06/13 não não não 

Mariluz  17/05/13 sim sim sim 

Maringá  22/05/13 sim sim sim 

Mariópolis  28/05/13 não sim sim 

Maripá  17/05/13 não sim não 
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Marmeleiro 01/06/13 não não não 

Marumbi 15/05/13 não sim sim 

Matelândia 23/05/13 não sim não 

Matinhos 23/05/13 não sim sim 

Mauá da Serra 26/04/13 não sim sim 

Medianeira 26/04/13 não sim sim 

Mercedes 21/05/13 não não não 

Mirador 21/05/13 não não não 

Missal 30/04/13 não não não 

Moreira Sales 10/05/13 não não não 

Morretes 24/05/13 não sim não 

Munhoz de Melo 15/05/13 não sim sim 

Nossa Senhora 
das Graças 08/05/13 não sim não 

Nova Aliança do 
Ivaí 05/05/13 sim sim sim 

Nova América da 
Colina 01/06/13 não não não 

Nova Aurora 19/04/13 não sim sim 

Nova Esperança 
do Sudoeste 01/06/13 não sim sim 

Nova Esperança 01/06/13 não sim sim 

Nova Fátima 01/06/13 não não não 

Nova Laranjeiras 15/05/13 não não não 

Nova Londrina 01/06/13 não não não 

Nova Prata do 
Iguaçu 22/05/13 não não não 

Nova Santa 
Bárbara 01/06/13 não não não 

Nova Santa Rosa 25/05/13 não sim não 

Nova Tebas 26/04/13 não sim não 

Ortigueira 09/05/13 sim sim sim 

Ourizona 01/06/13 não não sim 

Ouro Verde do 
Oeste 24/05/13 sim sim sim 

Paiçandu 29/05/13 não sim sim 

Palmas 10/05/13 sim sim sim 
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Palmeira  20/05/13 não sim sim 

Paraíso do Norte  07/05/13 não não não 

Paranacity  19/04/13 não não não 

Paranaguá  08/05/13 não não não 

Paranapoema  31/05/13 não não não 

Paranavaí  28/05/13 não não sim 

Pato Bragado  24/05/13 não não não 

Pato Branco  28/05/13 sim sim não 

Paula Freitas  10/04/13 não não não 

Peabiru  21/04/13 não não não 

Pérola d'Oeste  14/05/13 não sim sim 

Pinhais  25/05/13 sim sim sim 

Pinhal de São 
Bento  17/04/13 não não não 

Pinhalão  10/05/13 não não não 

Pinhão  24/05/13 não sim sim 

Piraí do Sul  29/05/13 sim sim sim 

Pitanga  16/05/13 não não não 

Planaltina do 
Paraná  01/06/13 não não não 

Planalto  03/05/13 sim sim sim 

Ponta Grossa  25/05/13 sim sim não 

Pontal do Paraná  25/04/13 não não não 

Porecatu  17/05/13 não sim não 

Porto Amazonas  01/06/13 não não não 

Porto Barreiro  26/04/13 não sim não 

Porto Rico  14/05/13 não não não 

Porto Vitória  29/04/13 sim sim não 

Pranchita  14/05/13 não sim não 

Presidente 
Castelo Branco  17/05/13 não não não 

Primeiro de Maio  23/05/13 não não não 

Prudentópolis  07/05/13 não não não 

Quarto 
Centenário  16/05/13 sim sim sim 

Quatiguá  01/06/13 sim sim sim 
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Quatro Barras  28/03/13 não sim sim 

Quatro Pontes  25/04/13 sim sim sim 

Quedas do 
Iguaçu  22/05/13 não sim sim 

Quinta do Sol  10/05/13 não não não 

Quitandinha  24/04/13 não sim sim 

Ramilândia  30/05/13 não sim sim 

Rancho Alegre 
D'Oeste  01/06/13 não não não 

Rancho Alegre  01/06/13 sim sim sim 

Realeza  01/06/13 sim sim sim 

Rebouças  23/04/13 não sim sim 

Renascença  16/04/13 sim sim sim 

Reserva do 
Iguaçu  29/05/13 sim sim sim 

Reserva  22/05/13 sim sim não 

Ribeirão Claro  01/06/13 não não não 

Rio Azul  22/05/13 não não não 

Rio Bonito do 
Iguaçu  01/06/13 não não não 

Rio Branco do 
Ivaí  01/06/13 não não não 

Rio Branco do 
Sul  25/05/13 não sim sim 

Rio Negro  09/05/13 não sim não 

Rolândia  24/05/13 não não não 

Rondon  21/05/13 não sim sim 

Salgado Filho  23/05/13 não sim não 

Salto do Itararé  21/02/13 não não não 

Salto do Lontra  24/05/13 não não não 

Santa Cecília do 
Pavão  23/04/13 não não não 

Santa Cruz de 
Monte Castelo  01/06/13 não não não 

Santa Fé  17/05/13 não sim sim 

Santa Helena  17/05/13 não sim não 

Santa Inês  01/06/13 não sim sim 
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Santa Isabel do 
Ivaí  09/04/13 não não não 

Santa Izabel do 
Oeste  10/05/13 não não não 

Santa Maria do 
Oeste  01/06/13 não sim sim 

Santa Mariana  15/05/13 não sim não 

Santa Tereza do 
Oeste  10/04/13 não sim não 

Santa Terezinha 
de Itaipu  25/05/13 sim sim sim 

Santana do 
Itararé  11/04/13 não não não 

Santo Antônio da 
Platina  24/05/13 não sim sim 

Santo Antônio do 
Caiuá  27/03/13 não não não 

Santo Antônio do 
Sudoeste  24/05/13 sim sim sim 

São Carlos do 
Ivaí  01/06/13 não não não 

São Jerônimo da 
Serra  01/06/13 não não não 

São João do 
Caiuá  22/05/13 sim sim sim 

São João do Ivaí  01/06/13 não sim não 

São João do 
Triunfo  29/05/13 não sim não 

São João  01/06/13 não não não 

São Jorge do 
Ivaí  18/04/13 não sim não 

São Jorge do 
Patrocínio  24/04/13 não sim sim 

São Jorge 
d'Oeste  01/06/13 não não não 

São José da Boa 
Vista  08/05/13 sim sim sim 

São José das 
Palmeiras  10/05/13 sim não sim 

São José dos 
Pinhais  11/05/13 sim sim sim 



114 

 

São Manoel do 
Paraná  16/05/13 sim sim sim 

São Mateus do 
Sul  27/05/13 não não não 

São Pedro do 
Iguaçu  29/05/13 não não não 

São Pedro do 
Ivaí  10/05/13 não não não 

São Pedro do 
Paraná  26/04/13 sim sim sim 

São Sebastião da 
Amoreira  29/05/13 não sim sim 

São Tomé  01/06/13 não não não 

Sapopema  22/05/13 não sim não 

Sarandi  18/05/13 sim sim sim 

Saudade do 
Iguaçu  10/05/13 não sim sim 

Sengés  14/04/13 não sim sim 

Sertaneja  15/05/13 não sim sim 

Sertanópolis  29/05/13 não não não 

Siqueira Campos  22/05/13 não sim sim 

Sulina  10/05/13 não não não 

Tamarana  25/05/13 sim sim sim 

Tapejara  26/04/13 sim sim sim 

Tapira  01/06/13 sim não não 

Teixeira Soares  24/05/13 sim sim sim 

Telêmaco Borba  28/05/13 não não não 

Terra Boa  01/06/13 não não não 

Terra Rica  27/05/13 não não não 

Tibagi  27/05/13 não não não 

Toledo  15/05/13 não sim sim 

Tomazina  08/05/13 não não não 

Três Barras do 
Paraná  29/05/13 não sim sim 

Tupãssi  24/05/13 não não não 

Turvo  25/05/13 sim sim sim 

Ubiratã  23/03/13 não sim não 
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Umuarama  10/05/13 não sim sim 

União da Vitória  28/05/13 sim sim sim 

Uniflor  23/05/13 não sim não 

Uraí  15/05/13 não sim sim 

Vera Cruz do 
Oeste  23/05/13 não sim sim 

Verê  01/06/13 não não não 

Vitorino  01/06/13 não não não 

Wenceslau Braz  16/05/13 sim sim sim 

(1) Cadastraram emendas ou propostas até o dia 16 de Julho de 2013. 
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ANEXO 5. CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO SECRETÁRIO DE E STADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANÁ 

 

SENHORAS E SENHORES DELEGADOS 

 

A CONFERENCIA DAS CIDADES É UMA AÇAO DA SOCIEDADE 
ORGANIZADA e que busca, pela participação, os melhores caminhos, as melhores 
soluções para a vida em comum. 

Na filosofia antiga, sobretudo no momento em que a Grécia se estabelecia 
como centro do mundo conhecido, havia o entendimento de que nenhum homem pode 
ser feliz vivendo sozinho. A felicidade e a realização da pessoa estavam, no 
entendimento dos pensadores da época, ligadas à possibilidade da vida em comum. 
Isso quer dizer que a CIDADE é o lugar privilegiado e fundamental para que cada 
sujeito se realize em plenitude. 

Evidentemente que daquela época até nossos dias, já se passaram mais de 20 
séculos, que entretanto, não suplantaram nem modificaram o pensamento e a 
realidade original de que o homem é um ser social. 

O crescimento da população e a própria evolução humana trouxeram novos 
problemas, novas indagações e perspectivas que devem ser analisada por aqueles 
que são os atores e principais articuladores da história: os cidadãos. 

Nesta  5ª Conferência Estadual das Cidades protagonizada por mais de 1700 
delegados oriundos de todos os municípios do Estado do Paraná pretende-se, de um 
lado retomar as grandes decisões e reflexões das conferencias que antecederam e, de 
outro lado, projetar novas conquistas e responder indagações, traçando caminhos 
para uma Reforma Urbana solidária e justa.  E que tenha como centro de todas as 
decisões e debates, o homem, o cidadão e sua família.   

Não é sem razão que esta 5º.Conferencia se desdobrará em quatro eixos 
temáticos, ligados ao tema comum versando sobre o homem e sua plena realização: 

I) Participação e controle social no sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano. Neste tópico teremos que avançar nos modelos políticos e institucionais que 
versam sobre a participação popular e da sociedade organizada no planejamento e 
controle das ações públicas para o desenvolvimento urbano e das cidades. O Estatuto 
das Cidades já prevê, é certo, um, conjunto de instrumentos para a ação e 
desenvolvimento. Mas, penso que seja necessário ousarmos mais. Sem a efetiva 
participação, consciente e cidadã de cada um, não conseguiremos construir a cidade 
humana e humanizadora que almejamos. 

II) Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU). As formas de 
financiamento para o planejamento e desenvolvimento urbano devem remeter à 
clareza e a transparência, articulando as necessidades urgentes com o plano 
estratégico de médio e longo prazo. Esta Conferencia deverá, em nosso entender, 
compreender as regras e projetar novas soluções e benefícios de todos, mas 
sobretudo das minorias, das periferias e das comunidades situadas no interior. 

III) Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. 
Acreditamos que não seja possível o pensamento sobre o território desvinculado dos 
outros aspectos como: educação, saúde, lazer, geração de emprego e renda, ciência e 
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tecnologia. Não é sem razão que temos buscado a parceria das Universidades, 
verdadeiro patrimônio de nosso Estado, com sede  e irradiações regionais em todo o 
Estado, para que se engajem no processo de planejamento e desenvolvimento 
regional. Aliás,  a este respeito já demos início a ações, tendo assinando convenio 
intersetorial com as Universidades Estaduais do Paraná para avançarmos em estudos 
estratégicos que integrem regiões e tragam benefícios ao seu povo. Também 
estávamos levando a efeito conversações  com  instituições como a Federação do 
Comercio, a Federação da Indústria, os órgão de classe Professional, como por 
exemplo os Conselhos de Engenharia, Arquitetura; as Associações de Municípios, as 
associações e entidades de trabalhadores, de empresários e de estudantes. É nossa 
crença e nosso dever vencer a estagnação e projetar o futuro a partir do “aqui e 
agora”, mas com a participação de todos. Conclamo esta Conferencia para 
estruturamos um plano de ação de médio e longo prazo, através de um planejamento 
de desenvolvimento regional, traçando ações, fontes de financiamento, 
responsabilidades e um calendário de execuções. 

IV) Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da 
função social da propriedade. Se nossa Constituição Federal privilegia a propriedade 
privada, dá-lhe, entretanto um significado todo peculiar. Isto é, entende que sobre a 
propriedade privada há uma função social. Entende-se com isso que a propriedade 
deve exercer uma função voltada ao bem comum, que se projete sobre todos e 
garanta direitos de vida e qualidade de vida para todos. 

Queremos levar para a 5º Conferencia Nacional das Cidades a ser realizada 
em Brasília no próximo mês de Novembro, o  pensamento dos cidadãos paranaenses. 
Dos homens e mulheres que fazem este Estado e suas Cidades.  

 

SENHORAS E SENHORES DELEGADOS, 

Vamos fazer das conclusões desta Conferencia uma verdadeira cartilha a ser 
trilhada pelo Poder Público e pela Sociedade. Não sejam apenas sugestões ou 
declarações de vontade, mas efetivamente transformadas em políticas públicas de 
desenvolvimento. 

No caso da Reforma Urbana, devemos entendê-la como  política de 
planejamento social elaborada a fim de democratizar o direito à cidade.  O que nos 
interessa é readequar o espaço das cidades, tanto no que não é utilizado, como no 
que é utilizado de forma precária e, nesses locais, proporcionar a construção de 
moradias ou de espaços sociais públicos, que teriam a função de atender demandas 
como lazer, cultura, saúde, educação e outros. 

Há muito se tem buscado levar a efeito as reformas de base, entre as quais se 
situa a reforma urbana. Entre outras reformas de base, cita-se as reformas agrária, 
política, educacional, tributária e universitária. 

Entre os principais objetivos e estratégias de ação de uma política de reforma 
urbana, podemos enumerar: 

a) contenção da especulação imobiliária em detrimento ao direito de habitação 
digna; 

b) combate aos “latifúndios urbanos” ou grandes propriedades não utilizadas ou 
ociosas e que são deixadas apenas para valorização em detrimento do bem comum e 
trazendo dificuldades ao efetivo planejamento e desenvolvimento da Cidade, através 
de incentivos e mesmo de implantação de impostos e multas; 

c) combater a difusão de lotes vagos em zonas densamente habitadas; 
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d) dar disciplina ao crescimento das cidades, transformando o planejamento 
urbano em peça fundamental de política publica; 

e) democratizar as ações públicas de investimentos em infraestrutura, 
transformando a cidade e seus bairros, vilas e distritos, em espaços de vida e de 
criatividade da população.   

É certo que já houve certa evolução desde as primeiras lutas pela reforma 
urbana da década de 60. Infelizmente aquelas reformas não foram avante, o golpe 
militar de 1964 inviabilizou qualquer modalidade reformista.  

Os temas da reforma urbana reapareceriam nos anos 1970 e 1980, numa 
época de abertura lenta e gradual, em que os movimentos sociais aos poucos 
ganhavam mais visibilidade e relevância política, e eram capazes de construir um 
discurso e uma prática social marcados pela autonomia. As suas reivindicações eram 
apresentadas como direitos, com o objetivo de reverter as desigualdades sociais com 
base em uma nova ética social, que trazia como dimensão importante a politização da 
questão urbana, compreendida como elemento fundamental para o processo de 
democratização da sociedade brasileira. 

Nesse período, a Igreja Católica deu uma grande contribuição nesse sentido ao 
lançar o documento “Ação Pastoral e o Solo Urbano”, no qual defendia a função social 
da propriedade urbana. Esse texto foi um marco muito importante na luta pela reforma 
urbana.Segundo estudos, a essa altura, o panorama urbano brasileiro já era outro. 
Marcadas por um êxodo rural altíssimo entre 1940 e 2000, quando a população 
urbana passou de 31,2% a cerca de 80% do total da população nacional, as cidades 
brasileiras cresceram desprovidas de infraestrutura mínima. As consequências não 
foram poucas, sobretudo a segregação espacial de bairros que, abandonados ao 
descaso, à margem de qualquer condição de dignidade, foram gerados sob a 
conivência do poder público.  

Mas foi em 1988 que a luta pela reforma urbana voltou à tona. 

 A Assembleia Nacional Constituinte foi um grandioso espaço de luta política, 
em que as forças populares tiveram um árduo trabalho, articularam suas demandas e 
ao mesmo tempo fizeram o embate vitorioso expresso na Constituição Federal de 
1988.  

O direito à cidade, à cidadania e as expressões vinculadas à pessoa venceram 
na Constituição de 1988. 

Mas ainda se tinha, como de fato se tem, um longo caminho para se 
concretizar o princípio constitucional de plena cidadania. E é o caminho que estamos 
trilhando neste momento de eloquência, em que não o Estado, mas a Sociedade, 
fundamento do próprio Estado, deve se manifestar. 

O Paraná e o Brasil merecem nosso empenho no sentido de efetivarmos os 
princípios e direitos: 

• o direito à cidade e à cidadania, entendida como a participação dos habitantes 
das cidades na condução de seus destinos. Inclui o direito à terra, aos meios 
de subsistência, à moradia, ao saneamento ambiental, à saúde, à educação, 
ao transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer e à informação. 
Inclui o respeito às minorias, à pluralidade étnica, sexual e cultural e ao 
usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado, sem distinções de 
gênero, etnia, raça, linguagem e crenças.  
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• a gestão democrática da cidade, entendida como a forma de planejar, 
produzir, operar e governar as cidades, submetida ao controle social e à 
participação da sociedade civil. 

• função social da cidade e da propriedade, como prevalência do interesse 
comum sobre o direito individual de propriedade. É o uso socialmente justo do 
espaço urbano para que os cidadãos se apropriem do território, 
democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura dentro de 
parâmetros de justiça social e da criação de condições ambientalmente 
sustentáveis.   

Enfim, vamos em busca do que dispõe o artigo 1º da Constituição Federal, nos 
incisos II e III: “Promover a cidadania e dignidade da pessoa humana.” 

E o artigo 3º:  

“I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 

 

BEM VINDOS À 5º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PARANÁ 

 

Carlos Roberto Massa Junior 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano do Paraná 

Foz do Iguaçu, 13 de Agosto de 2013. 
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ANEXO 6. PALESTRA MAGNA 

5.ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PARANÁ 

Palestra de Fabricio Leal de Oliveira (Professor IPPUR/UFRJ) 

 

Boa noite.  

Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa Conferência 
aqui no Paraná. É um prazer estar aqui. 

Eu vou começar minha fala fazendo uma breve reflexão sobre o planejamento 
urbano no Brasil pós-Estatuto da Cidade e depois vou tecer comentários mais 
direcionados à discussão dessa Conferência, com o objetivo de estimular o debate nos 
próximos dias. 

Lembro que, há 12 anos atrás, em 2001, estive em Curitiba para um seminário 
sobre o Estatuto da Cidade, que acabara de ser aprovado. Naquela época, as 
esperanças, ou, talvez, expectativas mesmo, em torno do Estatuto e do avanço da 
reforma urbana eram grandes, embora houvesse já então motivos para ceticismo, 
especialmente em função do que já se ensaiava em torno da apropriação do Estatuto 
em algumas cidades, como a minha cidade, o Rio de Janeiro, governada, havia então 
quase uma década por partidos de direita. Lembro que a primeira declaração formal 
do Prefeito Cesar Maia sobre o Estatuto da Cidade foi: no Rio de Janeiro não vai ter 
IPTU progressivo no tempo.   

Infelizmente, o balanço do Estatuto nos últimos 10 anos não dá margem para 
otimismos, vide os planos diretores supostamente participativos e excessivamente 
tímidos ou mesmo retrógrados aprovados recentemente no Brasil – há exceções, claro 
-, vide também os processos em curso de apropriação privada de bens e espaços 
púbicos, a ampla disseminação do modelo de gestão empresarial das cidades, da 
ideologia da competitividade urbana e seus efeitos perversos sobre a cidade.   

As práticas de planejamento e gestão escoradas no Estatuto da Cidade não 
foram capazes de enfrentar – em alguns casos até mesmo reforçaram, sob alguns 
aspectos – os interesses privados que se articulam e operam a partir da utilização e 
apropriação da terra e do espaço  urbano.  

De fato, uma controvérsia se esboça no campo do planejamento urbano sobre 
o Estatuto da Cidade. Alguns comentam que a lei federal não foi implementada em 
nenhum lugar do Brasil ou, ao contrário, que o processo de implementação é 
necessariamente lento, em especial porque institui novidades que necessitam tempo 
para serem disseminadas e incorporadas no campo conflituoso da disputa pelo espaço 
urbano.  

Outros, contudo, afirmam que o Estatuto é, na verdade, ambíguo, e que os 
resultados das iniciativas de planejamento e gestão urbana são coerentes, em muitos 
aspectos, com determinadas orientações da lei federal. Afinal, o Estatuto não 
internaliza apenas propostas incluídas na agenda da reforma urbana construída ao 
longo da 2ª metade do século XX, mas, também, incorpora propostas que tinham 
como base práticas recentes de planejamento e gestão que dialogavam com o ideário 
da promoção da competitividade urbana e da sustentabilidade econômica das cidades. 
É o caso, por exemplo, da incorporação das “parcerias” público-privadas em 
operações urbanas consorciadas inspiradas na experiência do Município de São 
Paulo, exaustivamente criticadas por Mariana Fix e outros autores paulistanos com 
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relação aos seus benefícios para o setor imobiliário e seus impactos sociais e 
ambientais.  

Como sinalizam estudos recentes (aí estou falando os trabalhos relacionados à 
pesquisa Rede de avaliação e capacitação para a implementação dos planos diretores 
participativos, promovida pelo Ministério das Cidades – há ainda a tese do José 
Ricardo Vargas de Faria, daqui do Paraná, mais recente, o texto de Flavio Villaça, de 
2005 sobre São Paulo, alguns estudos de casos), como mostram os estudos da 
pesquisa Rede de Avaliação PDP, ainda que em caráter preliminar, dados os limites 
da pesquisa, que são muitos, os planos diretores produzidos após o Estatuto da 
Cidade apresentam pouco ou nenhum progresso na direção da promoção do acesso à 
terra urbanizada, embora avanços tenham sido observados em casos específicos. 
Frequentemente, os planos, ao contrário, legitimaram processos segregadores e 
favoreceram determinados agentes privados, em especial aqueles com atuação na 
promoção imobiliária.  

De acordo com a análise sobre o acesso à terra urbanizada nos planos 
diretores brasileiros incluída na pesquisa,   

- a disputa concreta pelo acesso à terra e à cidade não teve maior espaço nos 
planos diretores;  

- o potencial dos instrumentos de indução do desenvolvimento e de 
redistribuição de renda do Estatuto da Cidade praticamente não foi aproveitado; 

- na grande maioria dos casos, não há vinculação entre os instrumentos 
orçamentários municipais e o plano diretor, evidenciando que a separação 
esquizofrênica entre planejamento e gestão está longe de acabar;  

- os novos planos diretores, de maneira geral, são pouco objetivos e nem 
sequer enfatizam a promoção do acesso à moradia para a população de baixa renda. 

Os maiores ganhos parecem ser aqueles relacionados aos processos de 
elaboração dos planos e não aos seus resultados. A disseminação no Brasil de um 
discurso favorável à democratização do acesso à terra e à redistribuição mais justa 
dos bens e serviços urbanos disputou – pelo menos durante o período de elaboração 
dos planos – algum espaço com a retórica pragmática e avessa à mudança típica das 
práticas e estratégias empreendidas pelas administrações públicas para a atração de 
investimentos privados e promoção da “sustentabilidade” econômica da cidade. 

Por outro lado, a análise dos planos da primeira década do século XXI registra 
a construção de novos canais institucionais de participação na gestão urbana na 
maioria dos municípios brasileiros, muitos deles sem nenhuma tradição ou cultura de 
participação popular no planejamento e na gestão das cidades. Essa primeira 
avaliação, contudo, mostrou também que a maioria dos mecanismos de participação 
previstos são pouco efetivos e, geralmente, constituem esferas meramente consultivas 
e não deliberativas, indicando que o risco de burocratização da participação não é 
pequeno, vide a irrelevância dos conselhos municipais como instâncias de controle 
social de projetos públicos e privados em infraestrutura e produção habitacional para a 
baixa renda. Pode-se deliberar muito sobre o que não tem muita importância e nada – 
ou muito pouco – sobre os temas fundamentais para o acesso à terra urbanizada e à 
cidade. 

Como mostram a experiência dos planos diretores e as práticas recentes das 
administrações municipais, a burocratização do processo participativo e o 
esvaziamento do conteúdo político das instâncias e canais de participação (como 
conselhos locais de política urbana, comitês, fóruns populares etc.) é um dos produtos 
mais visíveis do Brasil pós-Estatuto da Cidade. Nunca se participou tanto na definição 
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de coisas sem importância. Por outro lado, as práticas clientelistas estão longe de 
acabar e a administração pública das cidades continua fundamentalmente atrelada 
aos interesses de setores empresariais. As parcerias público-privadas florescem, os 
incentivos fiscais proliferam, os investimentos públicos priorizam a atração de novos 
investimentos, a segregação socioespacial se reproduz. 

Ou seja, a insistência de determinados setores (instituições e movimentos 
sociais) na institucionalização das demandas sociais ao invés da ênfase na ação não 
parece ter dado muitos frutos. Como diz Ermínia Maricato, a ênfase exagerada nos 
planos e leis como formas de garantia de conquistas sociais parece ter sido, cada vez 
mais, uma estratégia fracassada. 

Enfim, quando refletimos sobre a experiência recente de elaboração dos planos 
diretores no Brasil (certamente há outros processos e instâncias de planejamento), e 
nos questionamos sobre se a prática do planejamento urbano contribuiu para a 
promoção da justiça social e a democratização das cidades, a resposta parece ser: 
não, ou quase nunca. Ou, de maneira menos assertiva, pode-se dizer que o 
planejamento urbano tem contribuído indiretamente para a democratização das 
cidades apenas quando o processo de elaboração envolveu uma discussão profunda 
das questões urbanas e criou condições para a formação de atores sociais coletivos 
capazes de afirmar direitos e de disputar as decisões sobre a cidade e os correlatos 
benefícios urbanos. Mas, mesmo nesses casos, o processo pode não durar, pois os 
planos diretores não iniciam processos contínuos de planejamento participativo no 
Brasil. Com exceção dos poucos casos onde a conjuntura política é muito favorável (a 
qual, por sua vez, é sempre instável), não são boas – pelo menos até muito 
recentemente - as perspectivas de ampliação dos espaços de participação nos 
processos de tomada de decisão sobre as grandes questões urbanas. Isso 
possivelmente tem contribuído para a indiferença geral com relação aos planos e às 
leis urbanas por parte da população de baixa renda de maneira geral. Enquanto isso, 
os grandes investidores continuam a ser bem sucedidos na alteração das leis e dos 
planos, sempre que necessário para o alcance dos seus objetivos.  

Sem dúvida, esses novos planos diretores interagem com contextos mais 
complexos do que os planos produzidos no século XX.  

Não apenas porque as cidades cresceram em população ou porque as 
relações entre elas se densificaram ou porque há uma integração muito maior dos 
bens imobiliários nos circuitos financeiros de acumulação. Os contextos são mais 
complexos também, entre outras razões, porque há novos investimentos públicos e 
privados no ambiente construído que representam rupturas significativas nas formas 
de reprodução e apropriação social do espaço urbano e que instauram vetores de 
desenvolvimento e/ou expansão urbana muito mais fortes do que aqueles 
eventualmente produzidos pelos planos diretores.  

Os investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) distribuem 
moradias nas periferias metropolitanas e, também, em muitas áreas do interior do 
país.  

As cidades que sediarão os próximos megaeventos (Copa do Mundo 2014 e 
Olimpíadas 2016) recebem recursos para a construção de estádios, obras de 
infraestrutura e outros investimentos que transformam a estrutura urbana, as formas 
de apropriação social dos bens e serviços urbanos e as dinâmicas de segregação 
socio-espacial.  

Grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte preparam 
seus projetos de arcos metropolitanos.  

Novos portos, refinarias, siderúrgicas e outros investimentos são anunciados. 
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Implementam-se grandes operações urbanas, concessões urbanísticas e 
projetos de “revitalização” de áreas portuárias e/ou centrais, entre outras intervenções 
não raro concebidas e produzidas ao largo de processos de planejamento, ainda que 
possam ser legitimadas em planos e leis urbanas.  

E o que representam os planos diretores e outros processos de planejamento 
diante desses novos vetores de expansão e/ou transformação da cidade? Será que o 
espaço de elaboração e implementação dos planos diretores deveria ser a arena por 
excelência da disputa pelo espaço urbano, como o Estatuto da Cidade indica, com 
base na Constituição Federal?  

Ou ainda, finalmente, que é onde eu quero chegar,  

Quais implicações a ênfase nas conquistas institucionais dos últimos anos – 
aprovação do Estatuto da Cidade, criação do Ministério das Cidades e do Conselho 
das Cidades, aprovação das leis federais 11.124/2005 (Lei do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social) , 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico), elaboração 
de planos diretores participativos etc. - Quais implicações a ênfase nas conquistas 
institucionais trouxe, de fato, para o processo de planejamento e para as formas de 
apropriação social da cidade? 

Houve uma disputa, relevante e necessária, em torno dos sentidos que o 
Estatuto poderia vir a ter, e houve alguns ganhos importantes – como aqueles relativos 
à regularização fundiária, à institucionalização da participação popular na gestão das 
cidades, alguns casos exemplares de regulamentação municipal do Estatuto – mas, de 
maneira geral, os processos perversos de segregação socioespacial e de privatização 
dos bônus dos processos de urbanização permaneceram ou mesmo se acentuaram 
nos últimos anos. 

De fato, é importante e necessário reconhecer os ganhos institucionais dos 
últimos 10 anos, mas é fundamental enfatizar as limitações dessas conquistas na 
promoção da reforma urbana ou do direito à cidade. 

E aqui é preciso uma pausa, porque é preciso discutir um pouco o que estamos 
chamando de “reforma urbana” ou de “direito à cidade”. Quais sentidos, expectativas, 
são acionados por essas expressões, quais atores sociais, sujeitos políticos ganham 
maior influência a partir da construção desses significados. 

Infelizmente, como mostra o próprio texto base dessa Conferência, o sentido 
de “reforma urbana” permanece embebido e orientado no campo institucional, como se 
as normas e os sistemas implicassem descontinuidades no processo de 
transformação e apropriação social da cidade. 

Por outro lado, a noção de “direito à cidade” parece estar ainda muito mais 
associada ao direito de usufruir dos bens e serviços urbanos, tal como são, do que à 
noção de direito à cidade de acordo com o sentido que lhe deu David Harvey, como o 
direito de transformar a cidade, e, pode-se acrescentar, de instaurar rupturas com o 
processo de apropriação social do espaço, de reprodução social do espaço, de 
produção de desigualdades sociais e injustiças ambientais. 

Diante disso, há hoje quem se pergunte até que ponto vale a pena disputar o 
sentido de “reforma urbana”. 

É possível implementar a “reforma urbana”, “já”, como diz o mote da 
Conferencia, a partir da implementação de um “sistema nacional de desenvolvimento 
urbano”?   

É possível discutir o sistema ou as prioridades do Ministério e da política 
urbana no Brasil sem discutir o que aconteceu com os novos planos diretores, o que 
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aconteceu com o SNHIS, o PlanHab, ou, especialmente, sem discutir os processos 
que o Programa Minha Casa Minha Vida está promovendo nas cidades brasileiras?  

Sem discutir os pesados investimentos públicos federais em obras de 
infraestrutura urbana definidas de cima para baixo, que impõem modelos de 
intervenção sobre qualquer lugar do Brasil? Sem discutir como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro, perverteram, de forma regressiva, a prioridade 
na distribuição dos recursos nas cidades? 

Vejam o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, onde serão gastos mais de RS$ 
40 bilhões em investimentos relacionados aos JJOO e a Copa do Mundo, incluindo a 
ampliação do Metrô. A maior parte desses gastos são federais (investimentos diretos 
ou empréstimos subsidiados), mas há importantes gastos estaduais e municipais. 

Graças às Olimpíadas no Rio, estão sendo gastos cerca de R$ 8 bilhões de 
recursos públicos para expansão de cerca 16 km da rede de metrô até a região da 
Barra da Tijuca, bairro de elite da cidade que abriga uma população de 300 mil 
habitantes e que concentrará a maior parte dos equipamentos esportivos, além da Vila 
Olímpica. Para melhorar a acessibilidade aos JJOO, além do metrô, estão sendo 
implantados corredores exclusivos de transporte por ônibus (BRTs) que ligam a Barra 
a todo o Município, melhorando a acessibilidade do bairro, cuja população hoje 
enfrenta engarrafamentos enormes nas vias que ligam aos principais centros de 
emprego da cidade.   

Enquanto isso, um número 10 vezes maior de moradores nas periferias norte e 
oeste da metrópole continuam com condições precárias de transporte, um dos 
principais problemas da cidade, como na maioria das metrópoles brasileiras.  

Por outro lado, as Olimpíadas e a Copa acontecem na época de retorno de 
grandes investimentos públicos federais em infraestrutura e logística no Brasil, e 
também, na época do lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, programa 
sem precedentes na história do país em termos de número de unidades produzidas e 
volume investido em habitação popular, mas com problemas graves e largamente 
criticado por promover a produção de centenas de milhares de moradias para baixa 
renda em áreas urbanas periféricas, ou mesmo semiurbanas, distantes dos centros de 
emprego e equipamentos e públicos.  

Essas novas tendências se somam às mudanças mais relacionadas aos 
megaeventos, em especial às mudanças relacionadas a estratégias de atração de 
investimentos para tornar a cidade mais competitiva no mercado mundial que, por sua 
vez, se articulam com estratégias oportunistas que atendem a interesses e lógicas 
locais de acumulação de agentes como incorporadores imobiliários e empreiteiras de 
obras púbicas há muito associadas e beneficiadas pelo poder público municipal. 

Por um lado, grandes empresas brasileiras empreiteiras de obras e serviços 
públicos como Odebrecht e OAS (para citar aquelas mais onipresentes) ampliam ainda 
mais seu poder sobre a cidade, vencem licitações e estão envolvidas na maior parte 
dos projetos relacionados à Copa do Mundo ou às Olimpíadas no Rio, como a 
renovação da área portuária, a implantação de sistemas rodoviários de Bus Rapid 
Transit em grandes vias, a ampliação do metrô e a reconstrução do Estádio do 
Maracanã, assim como ampliam a sua participação na gestão dos serviços urbanos de 
transporte.  

Nas periferias urbanas do Rio a transformação é bem diferente.  

Como mostra o estudo de Lucas Faulhaber (2012) sobre as desapropriações e 
remoções para a realização de obras relacionadas direta ou indiretamente aos jogos 
olímpicos (principalmente) ou à Copa do Mundo, o Programa federal Minha Casa 
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Minha Vida está absorvendo boa parte das pessoas mais pobres antes residentes em 
áreas mais centrais na metrópole do Rio de Janeiro.  

Os conjuntos habitacionais que recebem as famílias removidas pelas obras dos 
Jogos Olímpicos se concentram, quase sempre, em bairros localizados a dezenas de 
quilômetros dos principais centros de emprego metropolitanos e distantes também dos 
centros locais, em áreas carentes de equipamentos públicos, serviços de transporte, 
educação e saúde, comércio.  

Na imagem internacional que se quer projetar do Rio Olímpico não há lugar 
para esta justaposição de tecidos tão comuns na cidade. Como diz Fernanda 
Sánchez, uma zona olímpica que abriga a urbanização de uma área popular não faz 
parte da gramática social da cidade olímpica, nem tampouco constitui parte aceitável 
da imagem de helicóptero que produzirá a visualidade midiática da festa olímpica para 
uma audiência mundial.  

Mas, deixando de tratar especificamente do Rio de Janeiro, eu pergunto:  

É possível discutir as prioridades da política urbana no Brasil sem apontar os 
equívocos e as violências cometidas pelo Poder Público em nome da cartilha da 
competitividade e do pragmatismo urbano, sem discutir as remoções em curso em 
todo o país para a implementação de obras da Copa do Mundo?  

Eu não vejo essa discussão com a ênfase necessária no texto base da 
Conferência.  

O texto base, aliás, poderia em sua maior parte ter sido escrito há muitos anos 
atrás. Não é que as questões colocadas não sejam atuais – algumas, colocadas há 50 
anos no Seminário de Quitandinha, em Petrópolis, um marco da construção da pauta 
da reforma urbana, permanecem muito atuais, especialmente com relação à 
regularização fundiária, gestão democrática da cidade e produção de habitação. Mas 
sinto falta de uma reflexão não só sobre o que o Ministério das Cidades deve fazer ou 
como ele deve ser gerido ou como a política urbana deve ser orientada, mas, também, 
sobre as próprias práticas do governo federal e do Ministério. Hoje. O que é preciso 
mudar hoje e não depois, com o sistema de desenvolvimento urbano funcionando. 

Há um contraste imenso, inconciliável, por exemplo, entre a acentuação 
dramática da periferização e da precariedade no acesso aos bens e serviços urbanos 
que o Programa Minha Casa Minha Vida vem promovendo, especialmente nas 
grandes cidades, e o que os movimentos sociais vem exigindo no que se refere ao 
direito à cidade e sua relação com as políticas de transporte. Aliás, nunca é demais 
destacar a insuficiência do Ministério das Cidades nesse campo, o da mobilidade 
urbana. O destaque que o tema mereceu nas manifestações que explodiram 
recentemente no país deveria requerer uma discussão sobre a revisão de prioridades 
em todos os níveis do Poder Executivo, especialmente no Ministério das Cidades. 

As manifestações dos últimos meses, ou, como diz o Movimento Passe Livre, 
as “jornadas de junho”, indicam a possibilidade de novos arranjos políticos ou, mais 
ainda, criam condições de possibilidade – como disse uma vez Luis Antonio Machado 
da Silva - de emergência de novas propostas, mais radicais – no sentido de 
inovadoras -, comprometidas com a ação. As jornadas de junho nos mostram como é 
insuficiente e mal orientada esta ênfase no campo institucional. 

As manifestações – ou as revoltas de junho, como dizem outros - trazem, ou 
deveriam trazer, novas questões para discussão, em especial com relação à criação 
de novas condições de possibilidade para ações e políticas descartadas até pouco 
tempo como muito ousadas, irreais, utópicas. As manifestações nos fazem refletir em 
outros termos sobre os conflitos urbanos e as possibilidades de sua evolução – não no 
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sentido de sua mitigação ou extinção, mas, como diz Carlos Vainer, no potencial 
criativo do conflito, do qual emergem sujeitos coletivos que resgatam a cidade 
enquanto arena política.  

Por outro lado, depois de junho, novos arranjos e movimentos se dão no 
campo político-institucional, na administração pública.  

Vejam o que aconteceu com o caso do Maracanã no Rio de Janeiro, bastante 
ilustrativo sobre as novas possibilidades que se abrem para a ação urbana.  

Antes das manifestações de junho, o governo estadual era inflexível sobre a 
reforma e a concessão privada do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo. Após 
escorraçar os indígenas da Aldeia Maracanã – ocupação existente no antigo Museu do 
Índio, ao lado do estádio – e iniciar o processo de remoção da favela Metrô-
Mangueira, no entorno, a intervenção prevista para o complexo esportivo incluía ainda 
a demolição do estádio de atletismo Célio de Barros e do parque aquático Julio de 
Lamare para a construção de um estacionamento, além da demolição da Escola 
Municipal Friedenreich nas vizinhanças. Um verdadeiro arrasa-quarteirão. 

Foram promovidas várias mobilizações contra essas ações e contra a 
concessão privada do Maracanã, em grande parte pelo Comitê Popular da Copa e das 
Olimpíadas. Por outro lado, atletas se manifestavam contra a incoerência da 
destruição de equipamentos esportivos como parte dos preparativos dos megaeventos 
esportivos. Mas nada afetava a decisão tomada. 

A expulsão dos índios da Aldeia Maracanã foi especialmente violenta, mas isso 
também não afetava a decisão e a popularidade do governador Sergio Cabral, cujo 
vice Pezão era tido como provável governador, com o apoio firme do governo federal. 
Protestos foram reprimidos com violência, mas a trajetória do governo parecia 
incólume.  

Com as jornadas de junho e a extrema violência policial na repressão às 
manifestações – uma coisa reforçando a outra -, em função de uma série de questões 
que não vale a pena detalhar agora, o governador se tornou um dos principais focos 
de demandas: fora Cabral era um dos slogans mais ouvidos nas ruas. Sua 
popularidade despencou, caiu fundo, bem mais do que as dos demais representantes 
do executivo ao nível federal e municipal. Manifestantes promoveram uma ocupação 
em frente à residência do governador. A coisa chegou ao ponto em que não só sua 
sucessão pelo vice foi dada como praticamente perdida, como boatos de renúncia se 
espalharam, casos antigos de apropriação privada de recursos públicos 
(especialmente o uso de helicópteros do governo para passeios familiares) voltaram 
aos jornais.  

E, o que parecia impossível, aconteceu: 

Acuado, recentemente o governador veio a público dizer que não vai mais 
demolir os equipamentos esportivos. Um grupo de indígenas voltou a ocupar a Aldeia 
Maracanã. Especula-se tudo, até a possibilidade de reversão da concessão do 
estádio. 

Não só o governador, mas outros atores políticos se reposicionam.  

Recentemente, o Prefeito do Rio de Janeiro chamou alguns dos seus principais 
opositores para conversar, como o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. A 
Pastoral de Favelas, determinados movimentos culturais, da noite para o dia viraram 
atores relevantes, dignos de uma longa entrevista com o Prefeito. Não se sabe por 
quanto tempo isso vai durar, se se trata apenas de ganhar tempo, se é um movimento 
meramente defensivo ou o início de alguma mudança mais substantiva na estratégia 
política.  
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O fato é que na 6ª feira passada o Prefeito chamou os moradores da Vila 
Autódromo, um dos maiores símbolos da resistência à remoção relacionada aos 
megaeventos esportivos no Brasil, e disse que não vai mais removê-los.  

Só para situar vocês: a Vila Autódromo é uma comunidade de baixa renda com 
cerca de 1,5 mil habitantes localizada exatamente ao lado do futuro Parque Olímpico, 
área que será a mais televisionada da cidade durante as Olimpíadas. A Vila luta há 
duas décadas contra inciativas de remoção, as últimas relacionadas a supostas 
necessidades exigidas por megaeventos esportivos, como o PAN 2007 e, agora, as 
Olimpíadas. 

Mas a Vila Autódromo vive, como diz a nota pública divulgada pela associação 
de moradores, como está nas redes sociais. A Vila Autódromo venceu, como está no 
blog do jornalista Juca Kfouri, que reproduz a nota da Associação. Todas as demais 
comunidades ameaçadas de remoção no Rio de Janeiro reveem e atualizam suas 
expectativas. Uma crise, enfim, surgiu, e o consenso sobre o que é ou não possível se 
rompeu.  

Enfim, a partir dessa pequena história da minha cidade, e do que falei antes 
sobre o Brasil, o que quero fazer é instigar uma questão: em que medida a discussão 
na Conferência Estadual refletirá as novas questões urbanas e as novas 
possibilidades que temos na conjuntura atual? 

Às vezes, a pauta de discussão indica limites que empobrecem ou mesmo 
inviabilizam possibilidades disponíveis, que precisam ser apropriadas e reinseridas no 
debate, de modo a ampliar e enriquecer as contribuições, conferindo, inclusive uma 
maior legitimidade aos processos.  

 

Bom, era isso o que eu tinha para dizer para vocês. 

Muito obrigado. 

 

Fabrício Leal de Oliveira 

Professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Foz do Iguaçu, 13 de Agosto do 2013. 
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ANEXO 7. REGULAMENTO APROVADO NA 5ª CONFERÊNCIA EST ADUAL 

DAS CIDADES 

REGULAMENTO 

 

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

Foz do Iguaçu, 13 de Agosto de 2013. 

 

O presente regulamento define as regras de funcionamento da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades, convocada no Paraná por meio do Decreto Estadual n° 6.231, 
de 16 de outubro de 2012, considerando o Decreto Federal n° 5.790, de 25 de maio de 
2006, bem como a Resolução Normativa n° 14, de 06 de j unho de 2012, do Conselho 
Nacional das Cidades. 

Art. 1°  A Conferência Estadual das Cidades deverá, por meio do cumprimento 
deste regulamento, garantir os princípios democráticos para a efetiva participação de 
todos os envolvidos. 

Art. 2°  A Conferência Estadual das Cidades será realizada nos dias 13, 14 e 15 
de agosto de 2013, em Foz do Iguaçu, e será presidida pelo Governador do Estado e, 
na sua ausência, pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano. 

 

Capítulo I 

Do Credenciamento 

 

Art. 3°  O credenciamento para a 5ª Conferência Estadual das Cidades será 
efetivado mediante confirmação de presença nos dias 13 e 14 de agosto de 2013 
para:  

I – delegados titulares; 

II – observadores. 

§ 1° Os delegados compreendem: 

I - os eleitos e indicados nas conferências municipais; 

II - os indicados pelas entidades de âmbito estadual; 

III - os conselheiros (titular e suplente) do Conselho das Cidades de âmbito 
estadual, como delegados natos. 

§ 2° O total de delegados com direito a voz e voto do Estado do Paraná que 
poderá participar na Conferência Estadual é de no máximo 3.046 titulares, assim 
distribuídos: 

I – 82 (oitenta e dois) conselheiros (titular e suplente) do CONCIDADES-PR; 

II – 2663 (dois mil seiscentos e sessenta e três) delegados titulares eleitos nas 
Conferências Municipais; 
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III – 121 (cento e vinte e um) delegados indicados pelo Poder Público Estadual 
e Federal de atuação em âmbito estadual, respeitando a proporcionalidade de cada 
segmento; 

IV - 180 (cento e oitenta) delegados indicados pelas entidades da sociedade, 
dos movimentos sociais e órgãos públicos municipais, estadual e federal de atuação 
em âmbito estadual, respeitando a proporcionalidade de cada segmento. 

§ 3° As inscrições dos delegados acima mencionados devem ter sido 
realizadas pelos respectivos coordenadores das Conferências Municipais por meio do 
site da Conferência Estadual quando do término da etapa municipal. 

§ 4° Os demais delegados indicados e inscritos pelas entidades de âmbito 
estadual e validados pela Coordenação Estadual, mediante a postagem, até 13 de 
julho de 2013, do documento da entidade demandante que formalizou essa indicação. 

I - o horário de atendimento para credenciamento iniciará no dia 13 de agosto, 
às 14 horas, prosseguindo até às 22 horas e reiniciará no dia 14 de agosto às 8 horas, 
sendo finalizadas às 14 horas; 

II - a emissão de Certificado de participação somente será efetuada no 
momento de seu credenciamento, após aprovação deste regimento pela plenária, 
sendo que os certificados serão entregues aos Coordenadores Municipais.  

§ 5° Dos delegados titulares:  

I – a comprovação de presença do delegado titular deverá ser feita com o ofício 
de indicação de representante de sua entidade, seu documento de registro geral (RG), 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e com a retirada do seu crachá na recepção do 
evento das 14 às 22 horas do dia 13 de agosto e até às 12 horas do dia 14 de agosto 
de 2013;  

a) no término desse horário será fornecida senha aos que estejam aguardando 
atendimento e findo o credenciamento, todos os demais serão credenciados como 
observadores. 

II - a ausência do delegado titular poderá ser comprovada mediante declaração 
pessoal de desistência do mesmo, devidamente assinada, ou pela sua ausência até o 
horário mencionado no inciso I, quando este será substituído pelo respectivo suplente, 
independentemente da declaração de desistência; 

§ 6° Dos delegados suplentes: 

I - no horário das 12 às 14 horas do dia 14 de agosto de 2013, o suplente 
deverá comparecer à recepção e, caso o seu titular já tenha se apresentado, será 
credenciado como observador; 

II - o suplente que não portar comprovação de desistência do titular, 
apresentando-se antes do horário acima fixado, será automaticamente cadastrado 
como observador; 

§ 7° Ao finalizarem as inscrições, deverá ser emitida list agem dos delegados 
credenciados por segmento, afixada em edital até às 16 horas.  

§ 8° Quanto aos demais observadores, qualquer interessad o poderá inscrever-
se como observador, até o número máximo de 300, sendo 200 através do site, até o 
dia 31 de julho de 2013, e 100 no momento do Credenciamento, além das vagas 
remanescentes das inscrições efetuadas pelo site. 

§ 9° Em hipótese alguma será fornecido outro crachá de t itularidade. 
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Art. 4° Os credenciados, nos termos deste Capítulo, participarão dos grupos 
temáticos de acordo com a distribuição nos grupos sugerida pela coordenação 
estadual. 

 

Capítulo II 

Dos Temas 

 

Art. 5°  A 5ª Conferência das Cidades tem como tema “Quem muda a 
cidade somos nós: Reforma Urbana já”. 

§ 1° As discussões na Conferência Estadual devem se concentrar  nos quatro 
eixos temáticos abaixo relacionados: 

I - participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano; 

II - fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU; 

III - instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial; 

IV - políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da 
função social da propriedade. 

 

Capítulo III 

Da Organização 

 

Art. 6°  A 5ª Conferência Estadual das Cidades desenvolve-se nas seguintes 
atividades: 

I - abertura; 

II - grupos de trabalho; 

III - plenária; 

IV - eleição de delegados para a 5ª Conferência Nacional das Cidades; 

V - eleição das entidades representativas dos segmentos para o Conselho 
Estadual das Cidades para Gestão 2014/2017. 

 

Seção I 

Da Abertura 

 

Art. 7°  A 5ª Conferência Estadual das Cidades será presidida pelo Governador 
do Estado do Paraná e na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Presidente do 
Conselho Estadual das Cidades e coordenada por um membro da Comissão 
Preparatória Estadual. 

Parágrafo único.  Após a abertura será proferida palestra magna que abordará 
questões orientativas para subsidiar os trabalhos nos grupos de trabalho.  
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Seção II 

Da Plenária 

 

Art. 8°  A plenária será composta por delegados e observadores e presidida por 
uma mesa indicada pela Comissão Preparatória Estadual. 

Art. 9°  Cabe à plenária: 

I - realizar a leitura e aprovar o Regulamento da 5ª Conferência Estadual das 
Cidades; 

II - debater e votar as propostas oriundas dos grupos de trabalho e as moções 
apresentadas; 

III - homologar a eleição dos delegados dos segmentos componentes da 
Conferência das Cidades para a etapa nacional; 

IV - homologar a eleição das entidades membros do Conselho Estadual das 
Cidades realizada pelos segmentos. 

 

Seção III 

Dos Grupos de Trabalho 

 

Art. 10  As emendas e propostas resultantes do processo de sistematização do 
material proveniente das Conferências municipais serão discutidas nos grupos de 
trabalho: 

I - no total das emendas ao texto base I, do Ministério das Cidades, para cada 
um dos 4 (quatro) grupo de trabalho;  

II - no número máximo de 5 (cinco) prioridades nacionais para cada um dos 4 
(quatro) grupo de trabalho; 

III - as propostas de prioridades de abrangência estadual, num total de no 
máximo de 5 (cinco) prioridades para cada um dos 4 (quatro) grupos de trabalho de 
prioridades paranaenses, serão encaminhadas para o CONCIDADES-PR e instâncias 
estaduais, para que sirvam de subsídios à construção da política estadual de 
desenvolvimento urbano, dando conhecimento à sociedade. 

§ 1° Cada eixo temático será formado por no mínimo 1 (um) grupo de trabalho, 
conforme citado no artigo 5°. 

§ 2° Cada eixo temático terá um Motivador, indicado p ela Comissão 
Preparatória Estadual, que será um especialista que comentará o tema em 30 (trinta) 
minutos em cada grupo de trabalho, tendo como referência o texto base nacional e as 
proposições temáticas sistematizadas das Conferências municipais e regionais.  

§ 3° Cada um dos grupos deverá ser composto por delegado s e observadores, 
bem como por um núcleo de apoio formado por quatro membros, quais sejam: 

I - 1 (um) Coordenador: indicado previamente pela Comissão Preparatória 
Estadual e referendado pelo grupo em questão, que terá como função dirigir os 
trabalhos do grupo, conduzindo os debates, controlando o tempo e estimulando a 
participação; 
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II – 1 (um) Facilitador: indicado pela Comissão Preparatória Estadual, que 
auxiliará o Coordenador na organização do grupo; 

III - 1 (um) Relator previamente indicado pela Comissão Preparatória Estadual 
responsável por registrar e digitar os destaques a serem votados; 

IV - 1 (um) Relator eleito pelo grupo em questão responsável pelo 
acompanhamento da relatoria e pela exposição das conclusões dos grupos temáticos 
na plenária. 

Art. 11  - As emendas e propostas deverão ser concluídas nos grupos de 
trabalho e disponibilizadas no site da conferência: www.concidades.pr.gov.br. 

 

Seção IV 

Da Eleição dos Delegados 

 

Art. 12  - Os delegados presentes na etapa estadual aprovarão as propostas 
sistematizadas, bem como elegerão, dentro de cada segmento, seus representantes 
para a Conferência Nacional, a ser realizada em Brasília nos dias 20 a 24 de 
Novembro de 2013. 

§ 1° A eleição de delegados titulares e suplentes que re presentarão o Estado 
do Paraná na Conferência Nacional, por segmento, se dará no terceiro dia da 
Conferência e obedecerá à quantidade e proporcionalidade determinada pelo 
Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que determina, no máximo, 80 
(oitenta) delegados titulares e seus suplentes, de acordo com o estabelecido no anexo 
III do Regimento Nacional: 

• poder público estadual – 11 (onze) delegados; 
• poder público municipal – 18 (dezoito) delegados; 
• movimento popular – 23 (vinte e três) delegados; 
• empresários – 9 (nove) delegados; 
•  trabalhadores – 9 (nove) delegados; 
• ONGs – 4 (quatro) delegados; 
• entidades profissionais, acadêmicas e conselhos federais – 6 (seis) 

delegados. 

§ 2° Cada segmento deverá se reunir nos locais determina dos, acompanhado 
por um representante indicado pela Comissão Preparatória Estadual que irá coordenar 
a escolha de um mediador e de um relator, os quais não poderão ser candidatos ao 
pleito, e terão a função de conduzir o processo eleitoral. 

§ 3° Nos locais de votação dos segmentos haverá uma listag em dos delegados 
aptos a votarem, devendo ser assinada pelos presentes. 

§ 4° Todos os segmentos deverão registrar o processo eleit oral em ata própria 
contendo: 

• nome do mediador; 
• nome do relator; 
• nome do representante indicado pela Comissão Preparatória Estadual; 
• total de delegados presentes; 
• forma de eleição escolhida; 
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• relação nominal dos eleitos, indicando a entidade que representam. 

§ 5° Os formulários a serem enviados para a 5ª Conferên cia Nacional deverão 
ser preenchidos no ato final da eleição e entregues ao representante da Comissão 
Preparatória Estadual. 

§ 6° Ao término do processo eleitoral o representante d a Comissão 
Preparatória deverá entregar a ata, a lista de presença e os formulários à Comissão 
Preparatória Estadual.   

§ 7° Só poderá se candidatar o delegado que representa r entidades ligadas ao 
desenvolvimento urbano, conforme artigo 20, § 1º do Regimento Estadual. 

§ 8° Somente serão indicados para a Conferência Nacional  os gestores 
públicos que estiverem presentes na Conferência Estadual. 

§ 9° A representação do segmento do delegado, validada  pela Coordenação 
Executiva da 5ª Conferência Estadual, em hipótese alguma poderá ser alterada para 
representar outro segmento, conforme artigo 16, §1°, d o Regimento Nacional 

§ 10 A homologação dos delegados por segmento será realizada na plenária 
final, sendo que os delegados titulares que estiverem ausentes serão 
automaticamente substituídos por seu suplente e, na ausência de ambos, a vaga será 
anulada.  

 

Seção V 

Da Eleição do Conselho Estadual das Cidades 

 

Art. 13  - A eleição das entidades titulares e suplentes do CONCIDADES-
PARANÁ será realizada nos termos do art. 20 do Regimento da 5ª Conferência 
Estadual. 

I – os representantes do Poder Público estadual serão indicados pelos órgãos 
e entidades participantes do CONCIDADES-PR, sendo vetada qualquer forma de 
rodízio entre os mesmos durante o(s) mandato(s); 

II – os representantes dos segmentos do Poder Público municipal, federal, e da 
sociedade civil, serão eleitos através de votação entre os delegados dos seus 
respectivos segmentos participantes da 5ª Conferência Estadual das Cidades, 
obedecendo às regras contidas em regulamento a ser aprovado na abertura da 
mesma. 

§1° - Os segmentos da sociedade civil estão relacionados no art. 17 do 
Regimento.   

   §2° - O processo de eleição para o CONCIDADES 
Estadual será realizado independentemente da eleição dos delegados para a 5ª 
Conferência Nacional das Cidades. 

§3° - Será vetada qualquer forma de rodízio entre o s representantes durante 
o(s) mandato(s). 

§4° – As entidades eleitas deverão fazer a indicação d e seus representantes ao 
Conselho, através de oficio até 29 de novembro de 2013. 

§5° – As entidades eleitas deverão estar presentes no m omento da 
homologação, sob pena de perda da vaga. 
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Art. 14  - Serão aplicadas à eleição das entidades que comporão o Conselho 
Estadual das Cidades as mesmas regras definidas para a eleição de delegados, 
estabelecidas no artigo 12, parágrafos 1° ao 9°. 

Parágrafo único  - A homologação das entidades eleitas para compor o 
Conselho Estadual das Cidades, por segmento, será realizada na plenária final. 

 

Capítulo IV 

Das Votações 

 

Art. 15  - Os delegados têm direito à voz e voto. 

Art. 16  - Os observadores não terão direito à voz nem a voto durante os 
trabalhos das plenárias. 

Parágrafo Único  - Nos trabalhos dos grupos os observadores não terão direito 
a voto, mas terão direito à voz. 

Art. 17  - As votações serão aprovadas por maioria simples dos delegados 
presentes. 

 

Seção I 

Das Votações nos Grupos de Trabalho 

 

Art. 18  - Nos grupos, cada uma das emendas e propostas sistematizadas será 
projetada em tela para leitura e aprovação. 

§ 1° No caso de não haver pedido de destaque a emenda e proposta será 
considerada aprovada. 

§ 2° Os Grupos de Trabalho  terão a seguinte dinâmica : 

I – destaque: havendo pedido de destaque para determinada proposta, o 
solicitante deverá encaminhar a alteração por escrito ao relator. 

II - no caso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou 
analfabetas essa solicitação poderá ser verbal.  

III - no fim da leitura das proposições, o relator voltará aos itens destacados, 
confrontando-os com o texto original.  

IV - o coordenador dirigirá o encaminhamento da discussão dos destaques: 

a) os relatores poderão apresentar proposta compatibilizando o destaque com 
o texto original e colocando a alteração em discussão; 

b) os relatores, reconhecendo a incompatibilidade do destaque com a proposta 
original, procederão à apresentação dos textos confrontados; 

c) em ambos os casos, o coordenador do grupo concederá dois minutos para 
defesa da alteração e dois minutos para a manutenção da proposta original; 

d) apresentadas as ponderações, o coordenador colocará em votação a 
proposta de alteração ante a manutenção da proposta original; 

e) os destaques serão votados na seguinte ordem: supressão, modificação e 
adição; 



135 

 

f) os conflitos que surgirem nos grupos temáticos deverão ser solucionados 
pelos propositores.  

g) não havendo consenso, o grupo decidirá por votação. 

V – Da Inclusão de Novas Propostas:  

a) os pedidos de inclusão de novas propostas deverão ser encaminhados por 
escrito ao relator. 

b) no caso das pessoas com deficiências ou analfabetos essa solicitação  
poderá ser verbal; 

c) a solicitação de inclusão da nova proposta será colocada para apreciação e 
votação do grupo; 

d) o coordenador concederá dois minutos para a defesa da inclusão da 
proposta e dois minutos para defesa da rejeição; 

e) apresentadas as ponderações, o coordenador colocará em votação a 
proposta. 

§ 3° Cada Grupo de Trabalho encaminhará à plenária n o máximo: 

I – as emendas ao texto base 1; 

II – 5 (cinco) prioridades nacionais; 

III – 5 (cinco) prioridades estaduais; 

IV – MOÇÃO - Somente chegará até a plenária a moção que for aprovada, no 
Grupo de Trabalho, por 30% (trinta por cento) dos presentes.  

 

Seção II 

Das Votações na Plenária 

 

Art. 19  - A dinâmica da plenária para votação dos assuntos se dará da 
seguinte forma: 

I - a mesa da plenária será composta por um coordenador, um relator, um 
secretário e três auxiliares indicados pela Comissão Preparatória Estadual da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades; 

II - o coordenador da mesa concederá dois minutos para a defesa da proposta 
e dois minutos para a rejeição da proposta;  

III - a aprovação das emendas e propostas encaminhadas pelos Grupos de 
Trabalho será realizada através de votação; 

IV - não haverá pedidos de destaques na plenária; 

V - não será admitida a inclusão de novas propostas na sessão plenária; 

VI - as moções, uma vez aprovadas no Grupo de Trabalho, serão lidas pela 
mesa e colocadas em votação, sem direito a destaque ou modificação, aprovadas por 
maioria simples dos presentes. 
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Capítulo V 

 

Seção I 

Da Comissão Estadual Recursal e de Validação – CERV 

 

Art. 20  - Caberá à CERV, composta por Conselheiros do CONCIDADES-PR, 
desempenhar as atribuições que se encontram no Regimento da 5ª Conferência 
Estadual, ficando responsável pela apreciação e definição dos recursos encaminhados 
por escrito nos seguintes procedimentos: 

• credenciamento dos delegados; 
• votação das propostas dos Grupos Temáticos em sessão plenária; 
• votação das Prioridades das Propostas a Conferência Nacional; 
• eleição dos delegados para a Conferência Nacional; 
• eleição das entidades para o Conselho Estadual das Cidades; 
• assessoramento aos Núcleos de Apoio. 

 

Seção II 

Das disposições gerais 

 

Art. 21  - Os resultados da plenária da 5ª Conferência Estadual das Cidades 
serão encaminhados para o Ministério das Cidades até o prazo de 10 (dez) dias após 
a sua realização e, posteriormente, divulgados à sociedade por meio de relatório 
impresso e no site da Conferência. 

Art. 22  - Será assegurado pela mesa coordenadora da plenária o direito à 
manifestação dos delegados, sendo também garantida a possibilidade de apresentar 
“Questão de Ordem” sempre que qualquer um dos dispositivos deste regulamento não 
estiver sendo observado.  

§ 1° - As “Questões de Ordem” não serão permitidas dura nte o regime de 
votação. 

§ 2° - O apontamento de questão de ordem pelo parti cipante do grupo temático 
deve ser acompanhado pela indicação imediata da infringência de tópico especifico 
deste regulamento com a citação do artigo para esclarecimento do público 
participante. 

Art. 23  - A Comissão Preparatória Estadual, representada por 9 (nove) 
participantes, deverá estar disponível para apoio à resolução de problemas e, caso 
estes não sejam solucionados, serão encaminhados para parecer definitivo pela 
CERV.  

Parágrafo único  - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Preparatória Estadual e, caso esta não possa resolvê-los, serão encaminhados para 
parecer definitivo da CERV.  

Art. 24  - Qualquer manifestação pacífica sobre temas correlatos à Conferência 
será permitida. 
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Parágrafo único  - Não serão aceitas manifestações político-partidárias, 
religiosas, de caráter discriminatório, segregador ou xenófobo. 

 

Comissão de Regulamento 

Coordenação da 5ª Conferência Estadual das Cidades 

Foz do Iguaçu, 13 de Agosto de 2013 
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ANEXO 8. DELEGADOS ELEITOS PARA A 5ª CONFERÊNCIA NA CIONAL DAS 

CIDADES 
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ANEXO 9. CLIPPING DE NOTÍCI

CIDADES 

 

Secretaria de Estado 

Assessoria 

 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades 
reúne, em Foz, mais de 2,5 mil pessoas de todo o 

 

Com a presença do governador Beto Richa, do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior, e de diversas 
Governo do Paraná reúne nos dias 13,14 e 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, prefeitos, 
vereadores, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público e 
das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades 
organizada, além de mais de três mil delegados habilitados para participarem da 
5ªConferência Estadual das Cidades. Juntos, todos vão em busca de uma Política 
Urbana e de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para as melhores 
soluções às cidades. “É uma das melhores expressões democráticas e terá a maior 
representação do País”, afirma Ratinho Junior.

Para chegar a esta 5ª Conferência Estadual das Cidades foram realizadas 334 
Conferências Municipais no Paraná, de onde saíram 208 emendas ao texto ba
proposto pelo Ministério das Cidades e, ainda, 3 mil propostas de prioridades de ações 
para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Nessas conferências 
também foram eleitos 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes para a etapa 
estadual. 

“O esforço e a participação de todos é um processo permanente e contínuo, na 
busca de respostas aos anseios da população e ao desempenho institucional do 
Governo do Paraná”, explica o secretário
Cidades, Mauro Rockemback.

“Estamos e continuaremos investindo em educação, segurança, saúde, 
habitação, infraestrutura, no planejamento de uma cultura da paz, no fim da violência, 
na multiplicação da cidadania, na consolidação de um mundo melhor e mais humano”, 
enfatiza o governador Beto Richa.

. CLIPPING DE NOTÍCIAS DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS 

Secretaria de Estado 
do 

Desenvolvimento 
Urbano  

Jornal

http://www.desenvolvimentourbano.pr.gov.
br/modules/noticias/article.php?storyid=63

3&tit=A-5a-Conferencia
Cidades-reune-em-Foz

pessoas-de-todo

Assessoria de Imprensa 
Data

08/08/2013

A 5ª Conferência Estadual das Cidades 
reúne, em Foz, mais de 2,5 mil pessoas de todo o 

Paraná 

Com a presença do governador Beto Richa, do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior, e de diversas 
Governo do Paraná reúne nos dias 13,14 e 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, prefeitos, 
vereadores, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público e 
das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades –Concidades -
organizada, além de mais de três mil delegados habilitados para participarem da 
5ªConferência Estadual das Cidades. Juntos, todos vão em busca de uma Política 
Urbana e de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para as melhores 

“É uma das melhores expressões democráticas e terá a maior 
representação do País”, afirma Ratinho Junior. 

Para chegar a esta 5ª Conferência Estadual das Cidades foram realizadas 334 
Conferências Municipais no Paraná, de onde saíram 208 emendas ao texto ba
proposto pelo Ministério das Cidades e, ainda, 3 mil propostas de prioridades de ações 
para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Nessas conferências 
também foram eleitos 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes para a etapa 

“O esforço e a participação de todos é um processo permanente e contínuo, na 
busca de respostas aos anseios da população e ao desempenho institucional do 
Governo do Paraná”, explica o secretário-executivo do Conselho Estadual das 

ockemback. 

“Estamos e continuaremos investindo em educação, segurança, saúde, 
habitação, infraestrutura, no planejamento de uma cultura da paz, no fim da violência, 
na multiplicação da cidadania, na consolidação de um mundo melhor e mais humano”, 

o governador Beto Richa. 
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ESTADUAL DAS 

Jornal 

http://www.desenvolvimentourbano.pr.gov.
br/modules/noticias/article.php?storyid=63

Conferencia-Estadual-das-
Foz-mais-de-25-mil-

todo-o-Parana 

Data 

08/08/2013 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades 
reúne, em Foz, mais de 2,5 mil pessoas de todo o 

Com a presença do governador Beto Richa, do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior, e de diversas autoridades, o 
Governo do Paraná reúne nos dias 13,14 e 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, prefeitos, 
vereadores, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público e 

-, da sociedade 
organizada, além de mais de três mil delegados habilitados para participarem da 
5ªConferência Estadual das Cidades. Juntos, todos vão em busca de uma Política 
Urbana e de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para as melhores 

“É uma das melhores expressões democráticas e terá a maior 

Para chegar a esta 5ª Conferência Estadual das Cidades foram realizadas 334 
Conferências Municipais no Paraná, de onde saíram 208 emendas ao texto base 
proposto pelo Ministério das Cidades e, ainda, 3 mil propostas de prioridades de ações 
para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Nessas conferências 
também foram eleitos 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes para a etapa 

“O esforço e a participação de todos é um processo permanente e contínuo, na 
busca de respostas aos anseios da população e ao desempenho institucional do 

executivo do Conselho Estadual das 

“Estamos e continuaremos investindo em educação, segurança, saúde, 
habitação, infraestrutura, no planejamento de uma cultura da paz, no fim da violência, 
na multiplicação da cidadania, na consolidação de um mundo melhor e mais humano”, 
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Para organizar este trabalho foi montada uma Comissão Preparatória, com 
representantes dos mais diversos segmentos e instituições, sob a coordenação 
executiva de Gilmário Ferraz da Silveira e sua adjunta, Lyana Bacil. “A expectativa do 
resultado final deste trabalho é muito grande”,assegura o diretor-geral da SEDU, João 
Carlos Ortega. 

  



 

 

Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Urbano

 

Guarapuava promove a 5ª Conferência das 
Cidades na próxima semana

A Secretaria de Habitação e Urbanismo promove, nos próximos dias 15 e 16, no 
auditório da Faculdade Campo
coordenada pelo Concidade
evento, que terá como tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”, 
serão discutidas propostas em relação à moradia, mo
 
A finalidade da conferência, além de indicar prioridades de atuação ao Ministério 
das Cidades e aos órgãos competentes do Estado e municípios ligados ao 
desenvolvimento urbano e rural, é discutir o texto base da Conferência Nacional das 
Cidades. No dia 16, os inscritos serão divididos em grupos para apresentação e 

Secretaria de Estado do  

Desenvolvimento Urbano  

Jornal

http://www.centralcultura.com.br/defaul
t.asp?id=24101

Assessoria de Imprensa 
Data

09/05/2013

Guarapuava promove a 5ª Conferência das 
Cidades na próxima semana  

 

A Secretaria de Habitação e Urbanismo promove, nos próximos dias 15 e 16, no 
auditório da Faculdade Campo Real, a 5ª Conferência Municipal das Cidades, 
coordenada pelo Concidades (Conselho do Plano Diretor de Guarapuava). Durante o 
evento, que terá como tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”, 
serão discutidas propostas em relação à moradia, mobilidade e planejamento urbano.

A finalidade da conferência, além de indicar prioridades de atuação ao Ministério 
e aos órgãos competentes do Estado e municípios ligados ao 

senvolvimento urbano e rural, é discutir o texto base da Conferência Nacional das 
Cidades. No dia 16, os inscritos serão divididos em grupos para apresentação e 
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Jornal 

http://www.centralcultura.com.br/defaul
t.asp?id=24101 

Data 

09/05/2013 

Guarapuava promove a 5ª Conferência das 

 

A Secretaria de Habitação e Urbanismo promove, nos próximos dias 15 e 16, no 
, a 5ª Conferência Municipal das Cidades, 

(Conselho do Plano Diretor de Guarapuava). Durante o 
evento, que terá como tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”, 

bilidade e planejamento urbano. 

A finalidade da conferência, além de indicar prioridades de atuação ao Ministério 
e aos órgãos competentes do Estado e municípios ligados ao 

senvolvimento urbano e rural, é discutir o texto base da Conferência Nacional das 
Cidades. No dia 16, os inscritos serão divididos em grupos para apresentação e 
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votação das propostas relacionadas a um dos quatro eixos propostos. “Há muitos 
anos, o município foi construído sem um ordenamento que pudesse assegurar a 
qualidade de vida aos cidadãos e a sustentabilidade para o crescimento com bem-
estar para todos. É chegada a hora dos cidadãos promoverem esta mudança, através 
de uma reforma urbana, na qual, juntos, vamos definir o futuro de Guarapuava”, afirma 
o secretário de Habitação e Urbanismo, Flávio Alexandre. 

No evento, será consolidada a gestão democrática das cidades do Paraná, elegendo 
os membros do Conselho das Cidades para o triênio 2013/2017. Também serão 
eleitos 28 delegados - representantes do poder público, sociedade civil, movimentos 
sociais e populares, entidades sindicais, empresários relacionados à produção e ao 
financiamento do desenvolvimento urbano e entidades profissionais, acadêmicas e de 
pesquisa, além de conselhos profissionais e organizações - que irão participar da 
Conferência Estadual, em Foz do Iguaçu, e Nacional, em Brasília (DF). 
 
 
Os 4 eixos estruturantes: 

1 - Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano – SNDU 
2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU 
3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial 
4 - Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função 
social da propriedade 
 

Programação 

Dia 15 de maio 

19h30 Abertura oficial. 
20h00 Palestra geral sobre a importância e avanços da conferência. 
21h30 Entrega de certificados aos membros do CONCIDADES. 
22h00 Encerramento. 

Dia 16 de maio 

8h00  Inscrições – credenciamento – coffee break. 
9h00  Abertura da programação. 
9h15  Noções sobre o regimento, condução das atividades e divisão dos 

grupos temáticos. 
10h00 Palestra dos facilitadores, elaboração e entrega de propostas. 
12h00  Intervalo para almoço. 
13h15 Apresentação e votação das propostas. 
14h00  Eleição de delegados para a 5ª Conferência Estadual das Cidades. 
15h00 Eleição de entidades para o CONCIDADES. 
16h00 Apresentação dos resultados das eleições e encerramento. 
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Paraná será o Estado do País com o maior 
número de participantes na 5ª Conferência 

Estadual das Cidades
No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 

do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
Paraná, é considerada a maior da história de todas as já realizadas até hoje. O 
secretário executivo do Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 
Rockenbach, destaca as razões deste result
toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, afirma.
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Baci
(adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 310 
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 
com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 
ser respeitado pelos Estados e 
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.
No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como na
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em F
dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências neste mês de maio. 
O prazo legal se esgota em 1° de Junho.
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Paraná será o Estado do País com o maior 
número de participantes na 5ª Conferência 

Estadual das Cidades  
No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 

do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
Paraná, é considerada a maior da história de todas as já realizadas até hoje. O 
secretário executivo do Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 
Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este número se deve ao esforço de 
toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, afirma.
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Baci
(adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 310 
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 

omissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 
ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou Valdir Mestriner, coordenador da 
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.
No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências Municipais que 
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu. A maioria 
dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências neste mês de maio. 
O prazo legal se esgota em 1° de Junho.  
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Data 

14/05/2013 

Paraná será o Estado do País com o maior 
número de participantes na 5ª Conferência 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
Paraná, é considerada a maior da história de todas as já realizadas até hoje. O 
secretário executivo do Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 

ado. “Este número se deve ao esforço de 
toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, afirma. 
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Bacil 
(adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 310 
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 

omissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 

Municípios”, destacou Valdir Mestriner, coordenador da 
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades. 
No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 

s demais Conferências Municipais que 
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 

oz do Iguaçu. A maioria 
dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências neste mês de maio. 
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Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades

Por  Mauricio Freire | Para: CBN Foz

 

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das 
Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Ci
(CONCIDADES) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os 
focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no 
Paraná, 334 conferências muni
1.340 suplentes. 

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto
Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 
Cidades. 

Saíram, ainda, três mil prop
nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências 
municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das 
Cidades. 

Os participantes do encontro em Foz
ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá
serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, 
que acontecem em Novembro, na capital federal. O
e 15 de agosto. 
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Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades  

CBN Foz 

receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das 
Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas. 

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Ci
(CONCIDADES) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os 
focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no 
Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política 
Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana 
nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências 
municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das 

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as 
ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá
serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, 
que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 
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Data 

07/08/2013 

Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência 

receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das 

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades 
(CONCIDADES) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados. 

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os 
focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no 

cipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 

base da Política 
Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 

ostas de ações prioritárias para a política urbana 
nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências 
municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das 

do Iguaçu irão debater as emendas e as 
ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para 
serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, 

evento acontece entre os dias 13 
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Conferência Estadual das Cidades reunirá 2,5 mil 

Por Redação 

 

Foz do Iguaçu recebe na próxima 
(15), a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2.500 pessoas, 
entre prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, do Conselho Nacional das C
organizada, além de delegados habilitados. Os principais assuntos durante o encontro 
serão a Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O objetivo 
é fortalecer e estimular a participação social e contr
públicas de desenvolvimento urbano. Antes da etapa estadual, foram realizadas no 
Paraná 334 conferências municipais Durante as reuniões foram eleitos 1.790 
delegados titulares e mais 1.340 suplentes, que devem participar d
Nos encontros municipais, foram elaboradas 208 emendas sugeridas ao texto base da 
Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 
Cidades. Foram criadas ainda três mil propostas de ações prioritárias pa
urbana nos três níveis: local, estadual e nacional.
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Conferência Estadual das Cidades reunirá 2,5 mil 
pessoas em Foz 

Foz do Iguaçu recebe na próxima semana, entre terça-feira (13) e quinta
(15), a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2.500 pessoas, 
entre prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades), da sociedade 
organizada, além de delegados habilitados. Os principais assuntos durante o encontro 
serão a Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O objetivo 
é fortalecer e estimular a participação social e contribuir para o avanço das políticas 
públicas de desenvolvimento urbano. Antes da etapa estadual, foram realizadas no 
Paraná 334 conferências municipais Durante as reuniões foram eleitos 1.790 
delegados titulares e mais 1.340 suplentes, que devem participar da etapa estadual. 
Nos encontros municipais, foram elaboradas 208 emendas sugeridas ao texto base da 
Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 
Cidades. Foram criadas ainda três mil propostas de ações prioritárias pa
urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. (Da redação) 

 

159 

Jornal 

http://www.gazeta.inf.br/caderno1/conf
das-cidades-reunira-

pessoas-em-foz/ 

Data 

07/08/2013 

Conferência Estadual das Cidades reunirá 2,5 mil 

feira (13) e quinta-feira 
(15), a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2.500 pessoas, 
entre prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do 

idades (Concidades), da sociedade 
organizada, além de delegados habilitados. Os principais assuntos durante o encontro 
serão a Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O objetivo 

ibuir para o avanço das políticas 
públicas de desenvolvimento urbano. Antes da etapa estadual, foram realizadas no 
Paraná 334 conferências municipais Durante as reuniões foram eleitos 1.790 

a etapa estadual. 
Nos encontros municipais, foram elaboradas 208 emendas sugeridas ao texto base da 
Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das 
Cidades. Foram criadas ainda três mil propostas de ações prioritárias para a política 
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Vereadores batem
Curitiba. Veja o vídeo!

Confusão na Câmara

Carlos Chicarelli (PSDC)  

viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma conferência. Os gastos vão 

ser pagos com verba pública. O presidente,

ânimos entre Chicarelli e

Conferência Estadual das

agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague as passagens de avião dos 

parlamentares. 

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli

não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto. 

Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba que escolheu os 

delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais de 200 emendas 

ao texto base da Política  

foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser enviadas, 

como contribuição do Paraná, à
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Vereadores batem -boca por causa de gastos em 
Curitiba. Veja o vídeo!  

 

Câmara dos Vereadores de Curitiba . Isso aconteceu pois

 ficou indignado com o anúncio de que dez vereadores vão 

viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma conferência. Os gastos vão 

ser pagos com verba pública. O presidente, Paulo Salamuni (PV) , ten

e Jonny Stica (PT).   Os vereadores vão participar da

das Cidades , em Foz do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de 

agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague as passagens de avião dos 

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli

não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto. 

Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba que escolheu os 

delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais de 200 emendas 

 Urbana e do Sistema de Desenvolvimento

foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser enviadas, 

como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades.  
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Data 

07/08/2013 

boca por causa de gastos em 

aconteceu pois José 

ficou indignado com o anúncio de que dez vereadores vão 

viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma conferência. Os gastos vão 

, tentou acalmar os 

Os vereadores vão participar da 5ª 

, em Foz do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de 

agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague as passagens de avião dos 

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli 

não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto.  Para a 

Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba que escolheu os 

delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais de 200 emendas 

Desenvolvimento  Urbano , que 

foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser enviadas, 

 



 

 

 

Conferência estadual reunirá 2,5 mil pessoas

O Governo do Paraná realiza de terça a quinta
Foz do Iguaçu, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2,5 
mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, deputados, 
Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades, da sociedade 
organizada, além de delegados habilitados. A Política Urbana e o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano são o foco das discussões.

Para chegar à Conferência Estadual, foram realizadas no Paraná 334 
conferências municipais, quando foram eleitos 1.790 delegados titulares e mais 1.340 
suplentes para a etapa estadual.
ao texto base da Política Urbana e do 
pelo Ministério das Cidades.
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Conferência estadual reunirá 2,5 mil pessoas

O Governo do Paraná realiza de terça a quinta-feira da próxima semana, em 
Foz do Iguaçu, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2,5 
mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades, da sociedade 
organizada, além de delegados habilitados. A Política Urbana e o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano são o foco das discussões.  

Conferência Estadual, foram realizadas no Paraná 334 
conferências municipais, quando foram eleitos 1.790 delegados titulares e mais 1.340 
suplentes para a etapa estadual. Desses encontros municipais saíram 208 emendas 
ao texto base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto 
pelo Ministério das Cidades. 
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Conferência estadual reunirá 2,5 mil pessoas  

feira da próxima semana, em 
Foz do Iguaçu, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reunirá mais de 2,5 

representantes do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades, da sociedade 
organizada, além de delegados habilitados. A Política Urbana e o Sistema Nacional de 

Conferência Estadual, foram realizadas no Paraná 334 
conferências municipais, quando foram eleitos 1.790 delegados titulares e mais 1.340 

Desses encontros municipais saíram 208 emendas 
Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto 
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5ª Conferência Estadual das Cidades começa na 

A Democratização do Patrimônio Público 
das Cidades, que começa nesta quarta
da conferência para este ano será “Cidades para Todos e Todas com Gestão 
Democrática, Participativa e Controle Social”. O evento será real
Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

Esta Conferência terá como eixo temático a criação e implementação de 
conselhos das cidades, planos, fundos e seus conselhos gestores em níveis federal, 
estadual, municipal e no Distrito Federal. Po
mobilidade e acessibilidade urbana. Também a relação entre os programas 
governamentais - como o
Desenvolvimento Urbano. 
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5ª Conferência Estadual das Cidades começa na 
quarta-feira (7) 

A Democratização do Patrimônio Público será tema da 5ª Conferência Estadual 
das Cidades, que começa nesta quarta-feira (7), em Foz do Iguaçu, Paraná. O lema 
da conferência para este ano será “Cidades para Todos e Todas com Gestão 
Democrática, Participativa e Controle Social”. O evento será real
Superintendência do Patrimônio da União (SPU). 

Esta Conferência terá como eixo temático a criação e implementação de 
conselhos das cidades, planos, fundos e seus conselhos gestores em níveis federal, 
estadual, municipal e no Distrito Federal. Política fundiária, habitação, saneamento e 
mobilidade e acessibilidade urbana. Também a relação entre os programas 

como o PAC e Minha Casa, Minha Vida - e a Política de 
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Data 

07/08/2013 

5ª Conferência Estadual das Cidades começa na 

será tema da 5ª Conferência Estadual 
feira (7), em Foz do Iguaçu, Paraná. O lema 

da conferência para este ano será “Cidades para Todos e Todas com Gestão 
Democrática, Participativa e Controle Social”. O evento será realizado pela 

Esta Conferência terá como eixo temático a criação e implementação de 
conselhos das cidades, planos, fundos e seus conselhos gestores em níveis federal, 

lítica fundiária, habitação, saneamento e 
mobilidade e acessibilidade urbana. Também a relação entre os programas 

e a Política de 
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Bate-boca entre vereadores de Curitiba por 
causa de gastos públicos. Veja o 

José Carlos Chicarelli (PSDC) ficou indignado com o anúncio de que dez 
vereadores vão viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma 
conferência. Os gastos vão ser pagos com verba pública. O presidente, Paulo 
Salamuni (PV), tentou acalma
confusão. 

Os vereadores vão participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, em Foz 
do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague 
as passagens de avião dos pa

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli 
não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto.

Para a Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba 
que escolheu os delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais 
de 200 emendas ao texto base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento 
Urbano, que foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser 
enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades.
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Data

07/08/2013

boca entre vereadores de Curitiba por 
causa de gastos públicos. Veja o vídeo

José Carlos Chicarelli (PSDC) ficou indignado com o anúncio de que dez 
vereadores vão viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma 
conferência. Os gastos vão ser pagos com verba pública. O presidente, Paulo 
Salamuni (PV), tentou acalmar os ânimos entre Chicarelli e Jonny Stica (PT).  Ouça a 

Os vereadores vão participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, em Foz 
do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague 
as passagens de avião dos parlamentares. 

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli 
não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto.

Para a Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba 
delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais 

de 200 emendas ao texto base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento 
Urbano, que foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser 

ção do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades.

 

163 

Jornal 

http://bandnewsfmcuritiba.com/2013/08/07
vereadores-de-curitiba-

gastos-publicos-veja-o-
video/ 

Data 

07/08/2013 

boca entre vereadores de Curitiba por 
vídeo  

José Carlos Chicarelli (PSDC) ficou indignado com o anúncio de que dez 
vereadores vão viajar para Foz do Iguaçu, de avião, para participar de uma 
conferência. Os gastos vão ser pagos com verba pública. O presidente, Paulo 

r os ânimos entre Chicarelli e Jonny Stica (PT).  Ouça a 

Os vereadores vão participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, em Foz 
do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de agosto. Chicarelli não aceita que a Câmara pague 

O vereador Jonny Stica não aceitou as críticas e rebateu. Ele diz que Chicarelli 
não participou de nenhuma reunião e está desinformado sobre o assunto. 

Para a Conferência Estadual foi feita uma conferência municipal em Curitiba 
delegados titulares e suplentes para a etapa. Eles devem votar mais 

de 200 emendas ao texto base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento 
Urbano, que foi proposto pelo Ministério das Cidades. As emendas aprovadas vão ser 

ção do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades. 
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Secretário mobiliza prefeitos para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades

 

 O secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU), Ratinho Júnior, 
reuniu ontem à tarde os prefeitos presidentes das associações de municípios das 18 
microrregiões do estado. O objetivo da reunião foi a mobilização e organização da 5ª 
Conferência Estadual das Cidade
Iguaçu. 
O secretário destacou a urgência da mobilização, já que o prazo limite para a 
convocação das conferências municipais é dia 22, sexta
Os prefeitos receberam um kit elaborado pela equipe da SED
definições de atribuições; o Regimento Nacional (Resolução Normativa n° 14, de 06 de 
junho de 2012); o Regimento Estadual (Resolução Normativa n° 002, de 14 de 
dezembro de 2012); Decreto Estadual 6231, de 16 de outubro de 2012); a minuta 
decreto para a convocação das Conferências Municipais, um ofício, modelos do 
Decreto Municipal e do Regimento Municipal, a serem propostos a todos os Prefeitos, 
presidentes das Câmaras Legislativas, além das Associações de Municípios.
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Secretário mobiliza prefeitos para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades

 

Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU), Ratinho Júnior, 
reuniu ontem à tarde os prefeitos presidentes das associações de municípios das 18 
microrregiões do estado. O objetivo da reunião foi a mobilização e organização da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades, que acontecerá de 13 a 15 de agosto, em Foz do 

O secretário destacou a urgência da mobilização, já que o prazo limite para a 
convocação das conferências municipais é dia 22, sexta
Os prefeitos receberam um kit elaborado pela equipe da SEDU, contendo as 
definições de atribuições; o Regimento Nacional (Resolução Normativa n° 14, de 06 de 
junho de 2012); o Regimento Estadual (Resolução Normativa n° 002, de 14 de 
dezembro de 2012); Decreto Estadual 6231, de 16 de outubro de 2012); a minuta 

reto para a convocação das Conferências Municipais, um ofício, modelos do 
Decreto Municipal e do Regimento Municipal, a serem propostos a todos os Prefeitos, 
presidentes das Câmaras Legislativas, além das Associações de Municípios.
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Secretário mobiliza prefeitos para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades  

Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU), Ratinho Júnior, 
reuniu ontem à tarde os prefeitos presidentes das associações de municípios das 18 
microrregiões do estado. O objetivo da reunião foi a mobilização e organização da 5ª 

s, que acontecerá de 13 a 15 de agosto, em Foz do 

O secretário destacou a urgência da mobilização, já que o prazo limite para a 
convocação das conferências municipais é dia 22, sexta-feira. 

U, contendo as 
definições de atribuições; o Regimento Nacional (Resolução Normativa n° 14, de 06 de 
junho de 2012); o Regimento Estadual (Resolução Normativa n° 002, de 14 de 
dezembro de 2012); Decreto Estadual 6231, de 16 de outubro de 2012); a minuta 

reto para a convocação das Conferências Municipais, um ofício, modelos do 
Decreto Municipal e do Regimento Municipal, a serem propostos a todos os Prefeitos, 
presidentes das Câmaras Legislativas, além das Associações de Municípios. 
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5ª Concidades em Foz do Iguaçu

14 de junho de 2013 – Assessoria

A 20ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das 
mobilizou, em Curitiba, na quarta
participação de 82 conselheiros, que representam o poder público, movimentos 
sociais, trabalhadores, profissionais e acadêmicos de pesquisas, Ongs e emp

 Eles se reuniram para a discussão e análise nas Câmaras Técnicas de 
Saneamento; Habitação; Planejamento, Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; 
Trânsito; Transporte e Mobilidade Urbana. As análises e resultados serão levados à 5ª 
Conferência Estadual das Cidades, que será realizada nos dias 13,14 e 15 de agosto 
em Foz do Iguaçu, quando estarão presentes mais de três mil delegados. “Será a 
maior Conferência das Cidades do País”, disse o diretor
Desenvolvimento Urbano, Joã

 Ortega destacou o número expressivo de participantes, ao lembrar que já 
estão consolidadas as presenças de 333 municípios. O secretário executivo do 
Conselho das Cidades do Paraná, Mauro Rockenbach, destacou mais uma vez as 
razões deste resultado positivo. “A soma do esforço de toda a equipe e o apoio do 
secretário Ratinho Junior, que também preside o Concidades/PR, foram e são muito 
significativos”, enfatizou. 

 A Comissão do Regulamento para a 5ª CEC também foi definida. Fazem parte 
dela Cincinato Buzato pelo Poder Público Municipal; José Aparecido Leite, pelas 
ONGs; Valdir Mestriner, pelo setor dos trabalhadores e Anselmo Schwertner, pelos 
Movimentos Sociais e Populares.

 Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) 
Bacil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 
310 municípios. “Estamos trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram 
ambos. Eles contaram, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 
composta por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba.

 De acordo com os organizadores, pode acontecer uma reunião extraordinária, 
antes de agosto. “É para afinar
possível em benefício dos municípios”, disse Rockenbach.
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5ª Concidades em Foz do Iguaçu

Assessoria. 

A 20ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades (Concidades/PR) 
mobilizou, em Curitiba, na quarta-feira (12), diversas regiões do Estado, com a 
participação de 82 conselheiros, que representam o poder público, movimentos 
sociais, trabalhadores, profissionais e acadêmicos de pesquisas, Ongs e emp

Eles se reuniram para a discussão e análise nas Câmaras Técnicas de 
Saneamento; Habitação; Planejamento, Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; 
Trânsito; Transporte e Mobilidade Urbana. As análises e resultados serão levados à 5ª 

Estadual das Cidades, que será realizada nos dias 13,14 e 15 de agosto 
em Foz do Iguaçu, quando estarão presentes mais de três mil delegados. “Será a 
maior Conferência das Cidades do País”, disse o diretor-geral da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega. 

Ortega destacou o número expressivo de participantes, ao lembrar que já 
estão consolidadas as presenças de 333 municípios. O secretário executivo do 
Conselho das Cidades do Paraná, Mauro Rockenbach, destacou mais uma vez as 

esultado positivo. “A soma do esforço de toda a equipe e o apoio do 
secretário Ratinho Junior, que também preside o Concidades/PR, foram e são muito 

A Comissão do Regulamento para a 5ª CEC também foi definida. Fazem parte 
Cincinato Buzato pelo Poder Público Municipal; José Aparecido Leite, pelas 

ONGs; Valdir Mestriner, pelo setor dos trabalhadores e Anselmo Schwertner, pelos 
Movimentos Sociais e Populares. 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) 
Bacil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 
310 municípios. “Estamos trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram 
ambos. Eles contaram, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 

Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba.

De acordo com os organizadores, pode acontecer uma reunião extraordinária, 
antes de agosto. “É para afinar todos os detalhes e tudo sair da melhor maneira 
possível em benefício dos municípios”, disse Rockenbach. 
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5ª Concidades em Foz do Iguaçu  

Cidades (Concidades/PR) 
feira (12), diversas regiões do Estado, com a 

participação de 82 conselheiros, que representam o poder público, movimentos 
sociais, trabalhadores, profissionais e acadêmicos de pesquisas, Ongs e empresários. 

Eles se reuniram para a discussão e análise nas Câmaras Técnicas de 
Saneamento; Habitação; Planejamento, Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; 
Trânsito; Transporte e Mobilidade Urbana. As análises e resultados serão levados à 5ª 

Estadual das Cidades, que será realizada nos dias 13,14 e 15 de agosto 
em Foz do Iguaçu, quando estarão presentes mais de três mil delegados. “Será a 

geral da Secretaria do 

Ortega destacou o número expressivo de participantes, ao lembrar que já 
estão consolidadas as presenças de 333 municípios. O secretário executivo do 
Conselho das Cidades do Paraná, Mauro Rockenbach, destacou mais uma vez as 

esultado positivo. “A soma do esforço de toda a equipe e o apoio do 
secretário Ratinho Junior, que também preside o Concidades/PR, foram e são muito 

A Comissão do Regulamento para a 5ª CEC também foi definida. Fazem parte 
Cincinato Buzato pelo Poder Público Municipal; José Aparecido Leite, pelas 

ONGs; Valdir Mestriner, pelo setor dos trabalhadores e Anselmo Schwertner, pelos 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
Bacil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 
310 municípios. “Estamos trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram 
ambos. Eles contaram, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 

Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. 

De acordo com os organizadores, pode acontecer uma reunião extraordinária, 
todos os detalhes e tudo sair da melhor maneira 
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Paraná terá número recorde de participantes na 
5ª Conferência das Cidades

Publicado em 13 de maio de 2013

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 
maior da história de todas as já realizadas até hoje.

O secretário-executivo do Conselho das Cidades do Paraná, 
CONCIDADES/PR, Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este 
número se deve ao esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, 
afirma. 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
Bacil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 
310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos.

Eles contam, ainda, com o apoio da Comissão Pre
composta por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”,
Valdir Mestriner, coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades.

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferênci
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu.

A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências 
neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de  Junho.
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Paraná terá número recorde de participantes na 
5ª Conferência das Cidades  

maio de 2013. 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

ípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 
maior da história de todas as já realizadas até hoje. 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, 
CONCIDADES/PR, Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este 
número se deve ao esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
, lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 

310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. 

Eles contam, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 
composta por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”,
Valdir Mestriner, coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades. 

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências Municipais que 
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu.

oria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências 
neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de  Junho. 
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Paraná terá número recorde de participantes na 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

ípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, 
CONCIDADES/PR, Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este 
número se deve ao esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
, lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 

310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 

paratória Estadual, 
composta por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou 
Valdir Mestriner, coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
as Municipais que 

transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu. 

oria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências 
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5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES
Ponta Grossa levará discussões para Foz do 

  

A 5ª Conferência Municipal das Cidades de Ponta Grossa, 
feira e sábado, no Centro de Cultura, reuniu cerca de 100 pessoas, entre 
representantes do poder público, entidades de pesquisa, instituições, movimentos 
populares e organizações governamentais. Todas as propostas que foram estudadas 
durante o encontro serão levadas agora para a Conferência Estadual das Cidades, 
que acontecerá em Foz do Iguaçu, entre os dias 13 a 15 de agosto.

 A Conferência em Ponta Grossa se propôs a debater a participação e o 
controle social no sistema nacional de dese
municipalidade pode fortalecer a participação e o controle social da sociedade nas 
políticas urbanas, a participação da prefeitura no fortalecimento da participação da 
sociedade e como melhorar o funcionamento do Conselho M
“Chegamos aos nossos propósitos, de discutirmos todos os temas propostos e 
elencarmos as questões que apresentaremos em Foz do Iguaçu, na Conferência 
Estadual”, diz o coordenador Mauricio Nickel.

 De acordo Nickel, em Ponta Grossa foram
dos temas propostos. Destas 30, algumas são de âmbito nacional, com a possibilidade 
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5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES
Ponta Grossa levará discussões para Foz do 

Iguaçu 

A 5ª Conferência Municipal das Cidades de Ponta Grossa, realizada na sexta
feira e sábado, no Centro de Cultura, reuniu cerca de 100 pessoas, entre 
representantes do poder público, entidades de pesquisa, instituições, movimentos 
populares e organizações governamentais. Todas as propostas que foram estudadas 

ante o encontro serão levadas agora para a Conferência Estadual das Cidades, 
que acontecerá em Foz do Iguaçu, entre os dias 13 a 15 de agosto. 

A Conferência em Ponta Grossa se propôs a debater a participação e o 
controle social no sistema nacional de desenvolvimento urbano, sobre como a 
municipalidade pode fortalecer a participação e o controle social da sociedade nas 
políticas urbanas, a participação da prefeitura no fortalecimento da participação da 
sociedade e como melhorar o funcionamento do Conselho Municipal da Cidade. 
“Chegamos aos nossos propósitos, de discutirmos todos os temas propostos e 
elencarmos as questões que apresentaremos em Foz do Iguaçu, na Conferência 
Estadual”, diz o coordenador Mauricio Nickel. 

De acordo Nickel, em Ponta Grossa foram levantadas 30 questões em torno 
dos temas propostos. Destas 30, algumas são de âmbito nacional, com a possibilidade 
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5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES  
Ponta Grossa levará discussões para Foz do 

 

realizada na sexta-
feira e sábado, no Centro de Cultura, reuniu cerca de 100 pessoas, entre 
representantes do poder público, entidades de pesquisa, instituições, movimentos 
populares e organizações governamentais. Todas as propostas que foram estudadas 

ante o encontro serão levadas agora para a Conferência Estadual das Cidades, 

A Conferência em Ponta Grossa se propôs a debater a participação e o 
nvolvimento urbano, sobre como a 

municipalidade pode fortalecer a participação e o controle social da sociedade nas 
políticas urbanas, a participação da prefeitura no fortalecimento da participação da 

unicipal da Cidade. 
“Chegamos aos nossos propósitos, de discutirmos todos os temas propostos e 
elencarmos as questões que apresentaremos em Foz do Iguaçu, na Conferência 

levantadas 30 questões em torno 
dos temas propostos. Destas 30, algumas são de âmbito nacional, com a possibilidade 
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de implantação em qualquer cidade do Brasil. Já outras são pontuais, especificamente 
para Ponta Grossa, que serão enviadas ao prefeito Marcelo Rangel. Uma dessas 
propostas para Ponta Grossa é a formatação do Conselho das Cidades, formado em 
2007. De acordo com o estatuto, os representantes do Conselho devem ser indicados 
pelo prefeito. Durante a Conferência foi proposta a mudança sobre a forma de 
escolha, ficando a cargo dos munícipes. 

 Na próxima etapa, em Foz do Iguaçu, os delegados escolhidos para defender 
as questões de Ponta Grossa na Conferência Estadual das Cidades têm um trabalho 
difícil pela frente: apresentar as ideias de Ponta Grossa de forma clara e convincente 
para que as propostas do município sejam votadas e sigam para a Brasília, para a 
Conferência Nacional das Cidades, em data ainda a ser marcada. Nesta ocasião, 
serão escolhidas as propostas que serão firmadas como diretrizes para todas as 
cidades do Brasil. 
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Paraná terá número recorde de participantes na 
5ª Conferência das Cidades

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Est
maior da história de todas as já realizadas até hoje.

O secretário-executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este número se deve ao 
esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o ConcidadES/PR”, afirma.
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Bacil 
(adjunta), lembram que 4ª Conferênci
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos.

Eles contam, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 
composta por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 
responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou 
Valdir Mestriner, coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades.

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências Municipais que 
transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu.
A maioria dos municípios do Pa
de maio. O prazo legal se esgota em 1° de Junho.
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Paraná terá número recorde de participantes na 
5ª Conferência das Cidades    

ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 
maior da história de todas as já realizadas até hoje. 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este número se deve ao 

toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o ConcidadES/PR”, afirma.
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Bacil 
(adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 310 
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. 

Eles contam, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 
a por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 

responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou 

coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades.  

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências Municipais que 

rem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu.
A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências neste mês 
de maio. O prazo legal se esgota em 1° de Junho.  
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Paraná terá número recorde de participantes na 
 

ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

a Conferência, no Paraná, é considerada a 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este número se deve ao 

toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o ConcidadES/PR”, afirma.  
Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana Bacil 

a das Cidades contou com a presença de 310 
municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e estamos 

Eles contam, ainda, com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, 
a por Valdir Mestriner, Osni Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram 

responsáveis pelo sucesso de reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O 
processo da Conferência deve ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou 

coordenador da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª 

No sábado (11) São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências Municipais que 

rem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e comunidade 
organizada avaliaram e definiram prioridades à política de desenvolvimento urbano 
daquele município e que serão apresentadas em agosto, em Foz do Iguaçu.  

raná deixou para fazer as suas conferências neste mês 
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São José dos Pinhais participa da Conferência 
Estadual das Cidades

O município de São José dos Pinhais estará representado, nesta semana, na 
4ª Conferência Estadual das Cidades, que acontece nos dias 7, 8 e 9 deste mês, na 
cidade de Foz do Iguaçu. A Conferência tem como objetivo combater as 
desigualdades sociais, humaniza
maior acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte, com base nas propostas 
levantadas em etapas municipais ou regionais. 

As conferências acontecem em três níveis: municipal, estadual e federal e são 
propostas pelo Ministério das Cidades com o intuito de discutir o desenvolvimento 
urbano dos municípios. Desde a criação da Lei que instituiu o Estatuto das Cidades, 
todos os municípios podem realizar conferências que venham a debater temas 
relacionados à melhoria da questão urbana. “São José dos Pinhais saiu na frente, pois 
foram realizadas, antes da Conferência Municipal, sete pré
em diversas regiões da cidade, incluindo a área rural”, afirma o diretor do 
departamento de Planejamento 

Os temas debatidos são propostos pelo Ministério das Cidades, com base em 
diversos assuntos, como mobilidade, acessibilidade, Estatuto das Cidades, Plano 
Diretor, Conselho das Cidades, entre outros assuntos que dizem re
urbana no país. Com essas discussões e proposições, os estados e município 
conseguem angariar fundos, junto ao governo federal, para melhorias estruturais das 
cidades. “São José dos Pinhais é uma cidade importantíssima dentro da Região 
Metropolitana. O município precisa se fazer reconhecer participando dessa 
Conferência de cabeça erguida, demonstrando seu peso e papel no conjunto de 
cidades paranaenses e indicando essa nova face da administração pública, que 
trabalha com rigor o enfrentame
urbanismo Paulo Chiesa. 

As Conferências das Cidades, tanto em suas etapas locais como estadual e 
nacional, têm a difícil tarefa de discutir o direito à cidade e às condições mínimas 
necessárias para que a população possa morar com dignidade em suas comunidades, 
regiões e bairros. “A participação de São José dos Pinhais em eventos como esses 
reafirmam o compromisso da nossa gestão em garantir que toda a população tenha 
uma vida mais digna e cada vez melhor”,

 

Secretaria de Estado 
do 

Desenvolvimento 
Urbano  

Jornal

http://www.guiasjp.com/opcoes.php?option
=5&id_noticia=49687

Assessoria de Imprensa 
Data

07/04/2013

São José dos Pinhais participa da Conferência 
Estadual das Cidades  

O município de São José dos Pinhais estará representado, nesta semana, na 
4ª Conferência Estadual das Cidades, que acontece nos dias 7, 8 e 9 deste mês, na 
cidade de Foz do Iguaçu. A Conferência tem como objetivo combater as 
desigualdades sociais, humanizando as cidades e possibilitando à população um 
maior acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte, com base nas propostas 
levantadas em etapas municipais ou regionais.  

As conferências acontecem em três níveis: municipal, estadual e federal e são 
tas pelo Ministério das Cidades com o intuito de discutir o desenvolvimento 

urbano dos municípios. Desde a criação da Lei que instituiu o Estatuto das Cidades, 
todos os municípios podem realizar conferências que venham a debater temas 

ia da questão urbana. “São José dos Pinhais saiu na frente, pois 
foram realizadas, antes da Conferência Municipal, sete pré-conferências preparatórias 
em diversas regiões da cidade, incluindo a área rural”, afirma o diretor do 
departamento de Planejamento Territorial e Urbano, Cláudio Menna. 

Os temas debatidos são propostos pelo Ministério das Cidades, com base em 
diversos assuntos, como mobilidade, acessibilidade, Estatuto das Cidades, Plano 
Diretor, Conselho das Cidades, entre outros assuntos que dizem re
urbana no país. Com essas discussões e proposições, os estados e município 
conseguem angariar fundos, junto ao governo federal, para melhorias estruturais das 
cidades. “São José dos Pinhais é uma cidade importantíssima dentro da Região 

tropolitana. O município precisa se fazer reconhecer participando dessa 
Conferência de cabeça erguida, demonstrando seu peso e papel no conjunto de 
cidades paranaenses e indicando essa nova face da administração pública, que 
trabalha com rigor o enfrentamento dos problemas urbanos”, afirma o secretário de 

As Conferências das Cidades, tanto em suas etapas locais como estadual e 
nacional, têm a difícil tarefa de discutir o direito à cidade e às condições mínimas 

população possa morar com dignidade em suas comunidades, 
regiões e bairros. “A participação de São José dos Pinhais em eventos como esses 
reafirmam o compromisso da nossa gestão em garantir que toda a população tenha 
uma vida mais digna e cada vez melhor”, ressalta o prefeito Ivan Rodrigues.
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/2013 

São José dos Pinhais participa da Conferência 

O município de São José dos Pinhais estará representado, nesta semana, na 
4ª Conferência Estadual das Cidades, que acontece nos dias 7, 8 e 9 deste mês, na 
cidade de Foz do Iguaçu. A Conferência tem como objetivo combater as 

ndo as cidades e possibilitando à população um 
maior acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte, com base nas propostas 

As conferências acontecem em três níveis: municipal, estadual e federal e são 
tas pelo Ministério das Cidades com o intuito de discutir o desenvolvimento 

urbano dos municípios. Desde a criação da Lei que instituiu o Estatuto das Cidades, 
todos os municípios podem realizar conferências que venham a debater temas 

ia da questão urbana. “São José dos Pinhais saiu na frente, pois 
conferências preparatórias 

em diversas regiões da cidade, incluindo a área rural”, afirma o diretor do 

Os temas debatidos são propostos pelo Ministério das Cidades, com base em 
diversos assuntos, como mobilidade, acessibilidade, Estatuto das Cidades, Plano 

speito à política 
urbana no país. Com essas discussões e proposições, os estados e município 
conseguem angariar fundos, junto ao governo federal, para melhorias estruturais das 
cidades. “São José dos Pinhais é uma cidade importantíssima dentro da Região 

tropolitana. O município precisa se fazer reconhecer participando dessa 
Conferência de cabeça erguida, demonstrando seu peso e papel no conjunto de 
cidades paranaenses e indicando essa nova face da administração pública, que 

nto dos problemas urbanos”, afirma o secretário de 

As Conferências das Cidades, tanto em suas etapas locais como estadual e 
nacional, têm a difícil tarefa de discutir o direito à cidade e às condições mínimas 

população possa morar com dignidade em suas comunidades, 
regiões e bairros. “A participação de São José dos Pinhais em eventos como esses 
reafirmam o compromisso da nossa gestão em garantir que toda a população tenha 

ressalta o prefeito Ivan Rodrigues. 
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Desenvolvimento Urbano 
Conferência Estadual das Cidades 

municípios para envio de documento

Findo o prazo para a convocação dos municípios realizarem as suas 
conferências das cidades, no último sábado (31/03), torna
decretos convocatórios para a coordenação geral do evento estadua
coordenadora-geral da 5ª Conferência Estadual das Cidades, Lyana Bacil.Segundo 
Bacil, os municípios que fizeram a devida convocação para as conferências 
municipais, e que ainda não mandaram o seu Decreto Convocatório, devem mandar o 
documento para a Coordenação Executiva o mais breve possível pelo e
conferenciaestadual@sedu.pr.gov.br .

Para o também coordenador
secretário executivo do Concidades, Mauro Rockenbach, é preciso contabilizar desde 
já o número de municípios que participarão do encontro estadual, programado para 
agosto, em Foz do Iguaçu.

Os coordenadores querem ajustar os detalhes necessários para a efetivação 
dos processos de Sistematização, o Sistema COCID, o licitatório e outros de cu
administrativo e executivo. “O Governo do Paraná se empenha para fazer desta a 
melhor Conferência das Cidades, que deve ter repercussão positiva na melhoria 
urbana e na vida das pessoas”, enfatiza o secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior. 
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Desenvolvimento Urbano – Coordenação da 
Conferência Estadual das Cidades alerta 

municípios para envio de documento

 

Findo o prazo para a convocação dos municípios realizarem as suas 
conferências das cidades, no último sábado (31/03), torna-se urgente o envio dos 
decretos convocatórios para a coordenação geral do evento estadua

geral da 5ª Conferência Estadual das Cidades, Lyana Bacil.Segundo 
Bacil, os municípios que fizeram a devida convocação para as conferências 
municipais, e que ainda não mandaram o seu Decreto Convocatório, devem mandar o 

ara a Coordenação Executiva o mais breve possível pelo e
conferenciaestadual@sedu.pr.gov.br . 

Para o também coordenador-geral, Gilmário Ferraz da Silveira, e para o 
secretário executivo do Concidades, Mauro Rockenbach, é preciso contabilizar desde 

o número de municípios que participarão do encontro estadual, programado para 
agosto, em Foz do Iguaçu. 

Os coordenadores querem ajustar os detalhes necessários para a efetivação 
dos processos de Sistematização, o Sistema COCID, o licitatório e outros de cu
administrativo e executivo. “O Governo do Paraná se empenha para fazer desta a 
melhor Conferência das Cidades, que deve ter repercussão positiva na melhoria 
urbana e na vida das pessoas”, enfatiza o secretário de Estado do Desenvolvimento 
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Data 

/2013 

Coordenação da 
alerta 

municípios para envio de documento  

Findo o prazo para a convocação dos municípios realizarem as suas 
se urgente o envio dos 

decretos convocatórios para a coordenação geral do evento estadual, alerta a 
geral da 5ª Conferência Estadual das Cidades, Lyana Bacil.Segundo 

Bacil, os municípios que fizeram a devida convocação para as conferências 
municipais, e que ainda não mandaram o seu Decreto Convocatório, devem mandar o 

ara a Coordenação Executiva o mais breve possível pelo e-mail 

geral, Gilmário Ferraz da Silveira, e para o 
secretário executivo do Concidades, Mauro Rockenbach, é preciso contabilizar desde 

o número de municípios que participarão do encontro estadual, programado para 

Os coordenadores querem ajustar os detalhes necessários para a efetivação 
dos processos de Sistematização, o Sistema COCID, o licitatório e outros de cunho 
administrativo e executivo. “O Governo do Paraná se empenha para fazer desta a 
melhor Conferência das Cidades, que deve ter repercussão positiva na melhoria 
urbana e na vida das pessoas”, enfatiza o secretário de Estado do Desenvolvimento 
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Palmeira deve ter dez delegados 
Conferência das Cidades

 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, deve contar com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as
317 municípios e 2.468 delegados. Os delegados de Palmeira para a Conferência 
Estadual das Cidades serão escolhidos no próximo sábado, dia 18, quando acontece a 
etapa municipal da Conferência.

A conferência elegerá 10 delegados em diversos âm
em debate na Conferencia Estadual. Serão três delegados representando o poder 
executivo, um representando o poder legislativo e seis representantes da sociedade 
civil organizada, que se constitui em movimentos 
entidades de classe e pesquisa e ONGs.

Aberta à participação do público interessado, a etapa municipal será realizada 
entre as 8 e as 18 horas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que 
funciona nas antigas instalações do Centr

Além da escolha dos delegados locais, com o lema “Quem muda as cidades 
somos nós. Reforma urbana já” a etapa municipal da Conferência das Cidades reunirá 
agentes públicos e comunidade organizada para avaliação e definição prioridades à 
política de desenvolvimento urbano do município e que serão apresentadas em 
agosto, em Foz do Iguaçu.
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Palmeira deve ter dez delegados na 5ª 
Conferência das Cidades  

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, deve contar com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as
317 municípios e 2.468 delegados. Os delegados de Palmeira para a Conferência 
Estadual das Cidades serão escolhidos no próximo sábado, dia 18, quando acontece a 
etapa municipal da Conferência. 

A conferência elegerá 10 delegados em diversos âmbitos para disputar vaga 
em debate na Conferencia Estadual. Serão três delegados representando o poder 
executivo, um representando o poder legislativo e seis representantes da sociedade 
civil organizada, que se constitui em movimentos  sociais, trabalhador
entidades de classe e pesquisa e ONGs. 

Aberta à participação do público interessado, a etapa municipal será realizada 
entre as 8 e as 18 horas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que 
funciona nas antigas instalações do Centro Social Urbano. 

Além da escolha dos delegados locais, com o lema “Quem muda as cidades 
somos nós. Reforma urbana já” a etapa municipal da Conferência das Cidades reunirá 
agentes públicos e comunidade organizada para avaliação e definição prioridades à 

ítica de desenvolvimento urbano do município e que serão apresentadas em 
agosto, em Foz do Iguaçu. 
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na 5ª 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, deve contar com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Os delegados de Palmeira para a Conferência 
Estadual das Cidades serão escolhidos no próximo sábado, dia 18, quando acontece a 

bitos para disputar vaga 
em debate na Conferencia Estadual. Serão três delegados representando o poder 
executivo, um representando o poder legislativo e seis representantes da sociedade 

sociais, trabalhadores, empresas, 

Aberta à participação do público interessado, a etapa municipal será realizada 
entre as 8 e as 18 horas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que 

Além da escolha dos delegados locais, com o lema “Quem muda as cidades 
somos nós. Reforma urbana já” a etapa municipal da Conferência das Cidades reunirá 
agentes públicos e comunidade organizada para avaliação e definição prioridades à 

ítica de desenvolvimento urbano do município e que serão apresentadas em 
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PARANÁ SERÁ O ESTADO DO PAÍS COM O 
MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES NA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES
 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada
Foz do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
Paraná, é considerada a maior
secretário executivo do  Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 
Rockenbach, destaca as razões deste res
toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, afirma.

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
Bacil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 
310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 
com o apoio da Comissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 
ser respeitado pelos Estado
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.

No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de 
Curitiba, realizou a sua Conferência Municipal. Com
Municipais que transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e 
comunidade organizada avaliaram e definiram prioridades à política de 
desenvolvimento urbano daquele município e que serão apresentadas em agosto, 
Foz do Iguaçu. A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas 
conferências neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de Junho.

 

Secretaria de Estado 
do 

Desenvolvimento 
Urbano  

Jornal

http://www.paranacidade.org.br/modules/n
oticias/article.php?storyid=1374

Assessoria de Imprensa 
Data
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PARANÁ SERÁ O ESTADO DO PAÍS COM O 
MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES NA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada
Foz do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

8 delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
Paraná, é considerada a maior  da história de todas as já realizadas até hoje. O 

Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 
Rockenbach, destaca as razões deste resultado. “Este número se deve ao esforço de 
toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR”, afirma. 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
acil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 

310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 

da Comissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 
ser respeitado pelos Estados e Municípios”, destacou Valdir Mestriner, coordenador da 
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.

No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de 
Curitiba, realizou a sua Conferência Municipal. Como nas demais Conferências 
Municipais que transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e 
comunidade organizada avaliaram e definiram prioridades à política de 
desenvolvimento urbano daquele município e que serão apresentadas em agosto, 
Foz do Iguaçu. A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas 
conferências neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de Junho.
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http://www.paranacidade.org.br/modules/n
oticias/article.php?storyid=1374 

Data 

/2013 

PARANÁ SERÁ O ESTADO DO PAÍS COM O 
MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES NA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES  

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada  em 
Foz do Iguaçu, de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 

8 delegados. Esta 5ª Conferência Estadual das Cidades, no 
da história de todas as já realizadas até hoje. O 

Conselho das Cidades do Paraná, CONCIDADES/PR, Mauro 
ultado. “Este número se deve ao esforço de 

toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, 

Os coordenadores da Comissão, Gilmário Ferraz da Silva (executivo) e Lyana 
acil (adjunta), lembram que 4ª Conferência das Cidades contou com a presença de 

310 municípios. “O número de participantes deste ano ainda deve crescer e  estamos 
trabalhando com muito empenho e seriedade”, asseguram ambos. Eles contam, ainda, 

da Comissão Preparatória Estadual, composta por: Valdir Mestriner, Osni 
Basílio Mendes e Rosa Maria Moura, que foram responsáveis pelo sucesso de 
reuniões convocatórias, já realizadas em Curitiba. “O processo da Conferência deve 

s e Municípios”, destacou Valdir Mestriner, coordenador da 
Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades. 

No último sábado, 11, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de 
o nas demais Conferências 

Municipais que transcorrem pelo Paraná, em São José dos Pinhais agentes públicos e 
comunidade organizada avaliaram e definiram prioridades à política de 
desenvolvimento urbano daquele município e que serão apresentadas em agosto, em 
Foz do Iguaçu. A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas 
conferências neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de Junho.  
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Curitiba sedia Seminário de Mobilização à 5ª 
Conferência Nacional das Cidades

Na próxima segunda
para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O evento, organizado pelo Conselho 
Nacional das Cidades – Ministério das Cidades 
Preparatória Estadual e da Comissão de Mobilização 
realizado, das 9 às 17 horas, no auditório do Ministério Público (MP), localizado na rua 
Marechal Hermes, 751, no Centro Cívico. O secretário do Desenvolvimento Urbano 
(SEDU), Ratinho Junior, exp
Paraná ou para que enviem seus representantes ao seminário. Os presentes irão 
receber esclarecimentos e orientações sobre a organização, participação, 
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Curitiba sedia Seminário de Mobilização à 5ª 
Conferência Nacional das Cidades

Na próxima segunda-feira, 04, Curitiba vai sediar o Seminário de Mobilização 
para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O evento, organizado pelo Conselho 

Ministério das Cidades -, e com a participação da Comissão 
ual e da Comissão de Mobilização – Concidades / Paraná, será 

realizado, das 9 às 17 horas, no auditório do Ministério Público (MP), localizado na rua 
Marechal Hermes, 751, no Centro Cívico. O secretário do Desenvolvimento Urbano 
(SEDU), Ratinho Junior, expediu ofício convocando os prefeitos dos 399 municípios do 
Paraná ou para que enviem seus representantes ao seminário. Os presentes irão 
receber esclarecimentos e orientações sobre a organização, participação, 

Jornal 

http://www.psc.org.br/pr/comunicacao-
noticias/1585-curitiba-sedia-
mobilizacao-a-5-conferencia-

das-cidades 

Data 

/2013 

Curitiba sedia Seminário de Mobilização à 5ª 
Conferência Nacional das Cidades  

feira, 04, Curitiba vai sediar o Seminário de Mobilização 
para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O evento, organizado pelo Conselho 

, e com a participação da Comissão 
Concidades / Paraná, será 

realizado, das 9 às 17 horas, no auditório do Ministério Público (MP), localizado na rua 
Marechal Hermes, 751, no Centro Cívico. O secretário do Desenvolvimento Urbano 

ediu ofício convocando os prefeitos dos 399 municípios do 
Paraná ou para que enviem seus representantes ao seminário. Os presentes irão 
receber esclarecimentos e orientações sobre a organização, participação, 
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sistematização e validação das etapas preparatórias à 5ª Conferência Estadual das 
Cidades que vai acontecer em agosto, em Foz do Iguaçu. O secretário, e também 
presidente do Conselho Estadual das Cidades, conta com o interesse dos 
administradores municipais na mobilização do maior número possível de protagonistas 
das ações em favor do desenvolvimento urbano do Paraná. 

 

Assessoria de Imprensa  

SEDU/Paranacidade  

(41) 3252 7210  e 3252 7212  

www.desenvolvimentourbano.pr.gov.br 
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COORDENADOR DE AGRONOMIA E 
PROFESSOR DO CESCAGE SÃO ELEITOS 

DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

        

A 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que será realizada no mês de 
outubro, em Brasília, terá como tema os resíduos sólidos e deve contribuir para a 
implementação da Lei 12.305/2010, que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

      Antes disso, o Paraná realiz
Iguaçu, a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente (Resolução 011
município deve se preparar para o evento em suas conferências municipais e nas 
conferências macrorregionais, que acontecem em cinco etapa
agosto. 

      As conferências terão quatro eixos principais de discussão: produção e 
consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, criação de emprego e renda 
e educação ambiental. 

       Em Ponta Grossa a conferência macr
agosto com mais de 300 participantes de 73 municípios, onde esses puderam debater 
sobre os quatro eixos temáticos do evento. Cada eixo era composto de propostas 
previamente selecionadas oriundas da conferência municipal qu
conferência macrorregional.

      Das 20 propostas elaboradas por cada eixo apenas cinco foram 
selecionadas para a conferência macrorregional, dentre essas cinco, três propostas 
elaboradas pelo coordenador e professor de agronomia do CESCAGE 
Borszowskei e pelo professor dos cursos de Agronomia e Tecnologia em Gestão 
Ambiental foram aprovadas para serem discutidas na conferência macrorregional no 
eixo temático “Produção e consumo sustentáveis”.

     Cada eixo da conferência macror
mais de 200 propostas onde apenas cinco seriam escolhidas para a conferência 
estadual em Foz do Iguaçu. Duas das três propostas elaboradas pelos professores 
foram escolhidas para a conferência estadual, desta forma os p
concorrer a vagas de delegado cuja função é defender as propostas selecionadas.
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COORDENADOR DE AGRONOMIA E 

PROFESSOR DO CESCAGE SÃO ELEITOS 
DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Nacional de Meio Ambiente, que será realizada no mês de 
outubro, em Brasília, terá como tema os resíduos sólidos e deve contribuir para a 
implementação da Lei 12.305/2010, que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Antes disso, o Paraná realiza, nos dias 5 e 6 de setembro, em Foz do 
Iguaçu, a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente (Resolução 011
município deve se preparar para o evento em suas conferências municipais e nas 
conferências macrorregionais, que acontecem em cinco etapas, de 1º de julho a 02 de 

As conferências terão quatro eixos principais de discussão: produção e 
consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, criação de emprego e renda 

Em Ponta Grossa a conferência macrorregional aconteceu no dia 01 de 
agosto com mais de 300 participantes de 73 municípios, onde esses puderam debater 
sobre os quatro eixos temáticos do evento. Cada eixo era composto de propostas 
previamente selecionadas oriundas da conferência municipal que antecedeu a 
conferência macrorregional. 

Das 20 propostas elaboradas por cada eixo apenas cinco foram 
selecionadas para a conferência macrorregional, dentre essas cinco, três propostas 
elaboradas pelo coordenador e professor de agronomia do CESCAGE 
Borszowskei e pelo professor dos cursos de Agronomia e Tecnologia em Gestão 
Ambiental foram aprovadas para serem discutidas na conferência macrorregional no 
eixo temático “Produção e consumo sustentáveis”. 

Cada eixo da conferência macrorregional apresentava aproximadamente 
mais de 200 propostas onde apenas cinco seriam escolhidas para a conferência 
estadual em Foz do Iguaçu. Duas das três propostas elaboradas pelos professores 
foram escolhidas para a conferência estadual, desta forma os professores poderiam 
concorrer a vagas de delegado cuja função é defender as propostas selecionadas.

Jornal 

http://www.cescage.edu.br/new/?pg=geren
ciador_noticias/noticias&id=1106 

Data 

/2013 

COORDENADOR DE AGRONOMIA E 
PROFESSOR DO CESCAGE SÃO ELEITOS 

DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  

Nacional de Meio Ambiente, que será realizada no mês de 
outubro, em Brasília, terá como tema os resíduos sólidos e deve contribuir para a 
implementação da Lei 12.305/2010, que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

a, nos dias 5 e 6 de setembro, em Foz do 
Iguaçu, a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente (Resolução 011\2013). Cada 
município deve se preparar para o evento em suas conferências municipais e nas 

s, de 1º de julho a 02 de 

As conferências terão quatro eixos principais de discussão: produção e 
consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, criação de emprego e renda 

orregional aconteceu no dia 01 de 
agosto com mais de 300 participantes de 73 municípios, onde esses puderam debater 
sobre os quatro eixos temáticos do evento. Cada eixo era composto de propostas 

e antecedeu a 

Das 20 propostas elaboradas por cada eixo apenas cinco foram 
selecionadas para a conferência macrorregional, dentre essas cinco, três propostas 
elaboradas pelo coordenador e professor de agronomia do CESCAGE Paulo Rogério 
Borszowskei e pelo professor dos cursos de Agronomia e Tecnologia em Gestão 
Ambiental foram aprovadas para serem discutidas na conferência macrorregional no 

regional apresentava aproximadamente 
mais de 200 propostas onde apenas cinco seriam escolhidas para a conferência 
estadual em Foz do Iguaçu. Duas das três propostas elaboradas pelos professores 

rofessores poderiam 
concorrer a vagas de delegado cuja função é defender as propostas selecionadas. 
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     Setenta vagas foram disputadas com mais de 200 participantes aptos a 
concorrê-las sendo que os dois professores do CESCAGE foram eleitos. Os 
professores eleitos estarão em Foz do Iguaçu nos dias 5 e 6 de setembro para 
defender as propostas do município de Ponta Grossa e levá-las a conferência 
Nacional em Brasília. 
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Cidade Gaúcha define dez propostas para
Conferência Estadual das Cidades

 

Cidade Gaúcha – A Conferência Municipal das Cidades foi realizada há poucos 
dias com sucesso em Cidade Gaúcha e definiu as propostas que serão levadas à 
conferência estadual. O evento contou com a presença do prefeito
do prefeito Alexandre Lucena e outras lideranças da comunidade local.

As propostas da 5ª Conferência Municipal de Cidade Gaúcha são: Na 
Habitação; que os municípios com menos de 20 mil habitantes, seja contemplado com 
o Programa Minha Casa, Minha Vida e outros programas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica; No Planejamento urbano e ordenamento territorial, 
que os municípios com menos de 20 mil habitantes seja beneficiado com recurso para 
construção de Barracões Industriais, afim de instalação de pequenas indústrias, para o 
desenvolvimento urbano sustentável, que o Ministério das Cidades, facilite aos 
municípios com menos de 20 mil habitantes, a inclusão no PAC e que possam ser 
selecionados, evitando a exclusão 
Ministério das Cidades, disponibilize recursos, para municípios com menos de 20 mil 
habitantes, para implantação e melhorias nas calçadas, visando a acessibilidade das 
pessoas com dificuldades de locomoção, 
menos de 20 mil habitantes, para revitalização, reforma e reestruturação de espaços 
públicos, para promover a transformação urbanística estruturais em territórios de 
especial interesse em áreas urbanas para efetivar as 

No Saneamento; recursos para municípios com menos de 20 mil habitantes, 
para construção e ampliação de rede de esgoto e de águas pluviais, que o SNSA 
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Cidade Gaúcha define dez propostas para
Conferência Estadual das Cidades

 

A Conferência Municipal das Cidades foi realizada há poucos 
dias com sucesso em Cidade Gaúcha e definiu as propostas que serão levadas à 
conferência estadual. O evento contou com a presença do prefeito Albari A. Medeiros, 
do prefeito Alexandre Lucena e outras lideranças da comunidade local.

As propostas da 5ª Conferência Municipal de Cidade Gaúcha são: Na 
Habitação; que os municípios com menos de 20 mil habitantes, seja contemplado com 

Casa, Minha Vida e outros programas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica; No Planejamento urbano e ordenamento territorial, 
que os municípios com menos de 20 mil habitantes seja beneficiado com recurso para 

s Industriais, afim de instalação de pequenas indústrias, para o 
desenvolvimento urbano sustentável, que o Ministério das Cidades, facilite aos 
municípios com menos de 20 mil habitantes, a inclusão no PAC e que possam ser 
selecionados, evitando a exclusão destes municípios, como ocorre atualmente, que o 
Ministério das Cidades, disponibilize recursos, para municípios com menos de 20 mil 
habitantes, para implantação e melhorias nas calçadas, visando a acessibilidade das 
pessoas com dificuldades de locomoção, além de Recursos para municípios com 
menos de 20 mil habitantes, para revitalização, reforma e reestruturação de espaços 
públicos, para promover a transformação urbanística estruturais em territórios de 
especial interesse em áreas urbanas para efetivar as funções sociais da cidade.

No Saneamento; recursos para municípios com menos de 20 mil habitantes, 
para construção e ampliação de rede de esgoto e de águas pluviais, que o SNSA 

Jornal 

http://www.ilustrado.com.br/jornal/ExibeNo
ticia.aspx?Not=Cidade%20Ga%C3%BAch
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Data 

/2013 

Cidade Gaúcha define dez propostas para  a 
Conferência Estadual das Cidades  

A Conferência Municipal das Cidades foi realizada há poucos 
dias com sucesso em Cidade Gaúcha e definiu as propostas que serão levadas à 

Albari A. Medeiros, 
do prefeito Alexandre Lucena e outras lideranças da comunidade local. 

As propostas da 5ª Conferência Municipal de Cidade Gaúcha são: Na 
Habitação; que os municípios com menos de 20 mil habitantes, seja contemplado com 

Casa, Minha Vida e outros programas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica; No Planejamento urbano e ordenamento territorial, 
que os municípios com menos de 20 mil habitantes seja beneficiado com recurso para 

s Industriais, afim de instalação de pequenas indústrias, para o 
desenvolvimento urbano sustentável, que o Ministério das Cidades, facilite aos 
municípios com menos de 20 mil habitantes, a inclusão no PAC e que possam ser 

destes municípios, como ocorre atualmente, que o 
Ministério das Cidades, disponibilize recursos, para municípios com menos de 20 mil 
habitantes, para implantação e melhorias nas calçadas, visando a acessibilidade das 

além de Recursos para municípios com 
menos de 20 mil habitantes, para revitalização, reforma e reestruturação de espaços 
públicos, para promover a transformação urbanística estruturais em territórios de 

funções sociais da cidade. 

No Saneamento; recursos para municípios com menos de 20 mil habitantes, 
para construção e ampliação de rede de esgoto e de águas pluviais, que o SNSA 
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beneficie municípios com menos de 50 mil habitantes e que não é inserido a nenhuma 
região metropolitana, para a construção de Aterros Sanitários, com sistema de 
aproveitamento de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, incluindo no projeto a 
construção de Unidade Recicladora de Lixo Urbano, Papel, Plástico e Compostagem 
Orgânica. 

Na mobilidade urbana, que os municípios com menos de 20 mil habitantes seja 
contemplado através de projetos para pavimentação asfáltica e recape das vias 
públicas; que o Ministério das Cidades, disponibilize recursos, para municípios com 
menos de 20 mil habitantes, a fim de implantar o transporte coletivo urbano. 
E no Trânsito, que o Ministério das Cidades, disponibilize recursos, para municípios 
com menos de 20 mil habitantes, para implantação e melhorias na sinalização de 
trânsito, para pedestres e veículos. 

Ao todo foram aprovadas dez propostas para a Conferência Estadual que será 
em agosto em Foz do Iguaçu. O prefeito Alexandre Lucena, ao abrir o evento, 
destacou a importância das conferências para permitir a participação da comunidade 
na discussão de propostas que, se aprovadas, ajudarão a melhorar as cidades.  
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Amunorpi escolhe representantes para a 
Conferência Estadual

 

Na reunião foi marcada a data da Conferencia Regional do Meio Ambiente

 
Ministério quer incentivar a participação da socied ade para apresentar 
reivindicações e sugestões que 
 
Secretários e diretores de meio ambiente definiram, na manhã de ontem na sede da 
Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em Santo Antônio da 
Platina, os participantes da comissão regional que vai elab
regional para a participação na Conferencia Estadual do Meio Ambiente que será 
realizada nos dias 5 e 6 de setembro em Foz do Iguaçu.

Os temas debatidos durante a Conferência Estadual serão os mesmos 
abordados na 4ª Conferência Nac
Brasília entre os dias 24 a 27 de outubro: Produção e Consumo Sustentáveis; 
Redução dos Impactos Ambientais; Geração de Trabalho, Emprego e Renda; e 
Educação Ambiental. 
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Amunorpi escolhe representantes para a 
Conferência Estadual  

Na reunião foi marcada a data da Conferencia Regional do Meio Ambiente

Ministério quer incentivar a participação da socied ade para apresentar 
reivindicações e sugestões que aprimorem a política ambiental do país

Secretários e diretores de meio ambiente definiram, na manhã de ontem na sede da 
Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em Santo Antônio da 
Platina, os participantes da comissão regional que vai elaborar o regimento interno 
regional para a participação na Conferencia Estadual do Meio Ambiente que será 
realizada nos dias 5 e 6 de setembro em Foz do Iguaçu. 

Os temas debatidos durante a Conferência Estadual serão os mesmos 
abordados na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que será realizada em 
Brasília entre os dias 24 a 27 de outubro: Produção e Consumo Sustentáveis; 
Redução dos Impactos Ambientais; Geração de Trabalho, Emprego e Renda; e 

Jornal 

http://www.tanosite.com/?pgn=noticias&id
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entantes_para_a_conferencia_estadual 
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Amunorpi escolhe representantes para a 

 

Na reunião foi marcada a data da Conferencia Regional do Meio Ambiente 

Ministério quer incentivar a participação da socied ade para apresentar 
aprimorem a política ambiental do país  

Secretários e diretores de meio ambiente definiram, na manhã de ontem na sede da 
Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em Santo Antônio da 

orar o regimento interno 
regional para a participação na Conferencia Estadual do Meio Ambiente que será 

Os temas debatidos durante a Conferência Estadual serão os mesmos 
ional do Meio Ambiente que será realizada em 

Brasília entre os dias 24 a 27 de outubro: Produção e Consumo Sustentáveis; 
Redução dos Impactos Ambientais; Geração de Trabalho, Emprego e Renda; e 
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Para confirmar a participação nas conferencias, os municípios terão até o dia 
10 de junho para aprovar o regimento interno que os habilita a mandar representantes 
para compor as comissões que elaborarão as propostas durante a 4ª Conferência 
Regional do Meio Ambiente que será realizada no dia 17 de julho com o local ainda a 
definir. 

O lema, este ano, será "Vamos cuidar do Brasil" e a intenção do ministério do 
Meio Ambiente é incentivar a participação, não só de órgãos governamentais, mas de 
setores de toda a sociedade para apresentar reivindicações e sugestões que 
aprimorem a política ambiental do país. 

Coleta Seletiva 

Durante a reunião realizada na manhã de ontem na sede da Associação dos 
Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em Santo Antônio da Platina, a assessora de 
meio ambiente do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário (Cias), instalado em 
Joaquim Távora, anunciou que pretende implantar um programa de coleta seletiva 
para atender as prefeituras de Joaquim Távora, Quatiguá, Conselheiro Mairinck, 
Guapirama e Jundiaí do Sul, que fazem parte do consórcio. 

Segundo a assessora, para que o programa funcione é fundamental a 
participação da sociedade, por isso, ela pretende se reunir com os secretários 
municipais de Meio Ambiente e também com os prefeitos para elaborar estratégias de 
conscientização da população para que o material reciclável seja separado antes de 
ser descartado. A assessora prevê o prazo de aproximadamente um ano para que a 
população adquira o hábito de identificar e separar materiais que possam ser 
recicláveis. 

Aterro Sanitário 

Na mesma reunião, a diretora de Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina, 
Eliani Simões, propôs a formação de um consórcio intermunicipal para aterro sanitário 
para destinar o lixo gerado no município. Segundo ela, no município não há área 
disponível para este fim e, por isso, ela propõe parceria com outros municípios para a 
implantação de um consórcio nos moldes do Cias. 
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual 

Integrante da Comissão Estadual Preparatória 
das Cidades, o Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do 
Paraná (NCST/PR), Denílson Pestana da Costa está reunido entre os dias 20 (quarta
feira) e 21 (quinta-feira), no Hotel Máster, no centro de Curi
estratégias adotadas ao sucesso do evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. 
Nesta quinta-feira (21) estão sendo apresentados os resultados das discussões de 
cada Grupo e Câmara para todos os membros presentes.

O coordenador da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coordenadores 
da Conferência deram prosseg
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde.

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
Câmaras Técnicas foram divididas em Saneamento; Habita
Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiá
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
coordenador e um secretário.

Participa também desta Comissão a senhora Lindelma Furtado de Melo 
Chionpato, diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Constr
Mobiliário de Londrina e Região (Sintracom Londrina).
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual 
das Cidades 

Integrante da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência Estadual 
das Cidades, o Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do 
Paraná (NCST/PR), Denílson Pestana da Costa está reunido entre os dias 20 (quarta

feira), no Hotel Máster, no centro de Curitiba, para definir as últimas 
estratégias adotadas ao sucesso do evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. 

feira (21) estão sendo apresentados os resultados das discussões de 
cada Grupo e Câmara para todos os membros presentes. 

or da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coordenadores 
da Conferência deram prosseguimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde.

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
Câmaras Técnicas foram divididas em Saneamento; Habitação; Planejamento e 
Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiá
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
coordenador e um secretário. 

Participa também desta Comissão a senhora Lindelma Furtado de Melo 
Chionpato, diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Constr
Mobiliário de Londrina e Região (Sintracom Londrina). 
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual 

para a 5ª Conferência Estadual 
das Cidades, o Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do 
Paraná (NCST/PR), Denílson Pestana da Costa está reunido entre os dias 20 (quarta-

tiba, para definir as últimas 
estratégias adotadas ao sucesso do evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. 

feira (21) estão sendo apresentados os resultados das discussões de 

or da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coordenadores 

uimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde. 

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
ção; Planejamento e 

Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários; 
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 

Participa também desta Comissão a senhora Lindelma Furtado de Melo 
Chionpato, diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual da s Cidades

Comissão continua até amanhã, 21, no mesmo 

 
 

 

 

 

 
Apresentadas nas reuniões preparatórias, que terminam nesta quinta

em Curitiba 

Os integrantes da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência 
Estadual das Cidades se reuniram na manhã desta quarta
no centro de Curitiba, para definir as últimas estratégias adotadas ao sucesso do 
evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. A Comissão continua até amanhã, 21, 
no mesmo local, quando serão apresentados os resultados das discussões de cada 
Grupo e Câmara para todos os membros presentes.

O coordenador da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coor
da Conferência deram prosseguimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde.

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
Câmaras Técnicas foram divididas em Saneamento; Habitação; Planejamento e 
Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Pr
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
coordenador e um secretário.

Mais informações: www.concidades.pr.gov.br
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual da s Cidades

Comissão continua até amanhã, 21, no mesmo 
local 

Apresentadas nas reuniões preparatórias, que terminam nesta quinta

Os integrantes da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência 
Estadual das Cidades se reuniram na manhã desta quarta-feira (20), no Hotel Máster, 

o de Curitiba, para definir as últimas estratégias adotadas ao sucesso do 
evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. A Comissão continua até amanhã, 21, 
no mesmo local, quando serão apresentados os resultados das discussões de cada 

odos os membros presentes. 

O coordenador da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coor
da Conferência deram prosseguimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde.

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
foram divididas em Saneamento; Habitação; Planejamento e 

Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários; 
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
coordenador e um secretário. 

Mais informações: www.concidades.pr.gov.br 
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Novas estratégias para a 5ª Conferência Estadual da s Cidades  

Comissão continua até amanhã, 21, no mesmo 

Apresentadas nas reuniões preparatórias, que terminam nesta quinta-feira, 21, 

Os integrantes da Comissão Estadual Preparatória para a 5ª Conferência 
feira (20), no Hotel Máster, 

o de Curitiba, para definir as últimas estratégias adotadas ao sucesso do 
evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. A Comissão continua até amanhã, 21, 
no mesmo local, quando serão apresentados os resultados das discussões de cada 

O coordenador da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou um 
resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coordenadores 
da Conferência deram prosseguimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde. 

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
foram divididas em Saneamento; Habitação; Planejamento e 

Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 

evenção e Mediação de Conflitos Fundiários; 
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
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5ª Conferência Das Cidades Define Rumos E 

 

Em clima otimista e com um jantar de confraternização entre os participantes, 
foi encerrada a 5ª Conferência Municipal das Cidades na noite de quarta
Centro de Múltiplo-Uso em São Jorge do Patrocínio. O evento contou com a 
participação de representantes de vários setores e entidades, além é claro, do prefeito 
Delei Nascimento, o vice
presidente da Câmara Municipal Paulinho Arias, vereadores, representantes das 
igrejas e de comunidades rurais.
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26/04/2013

5ª Conferência Das Cidades Define Rumos E 
Integra Setores 

Em clima otimista e com um jantar de confraternização entre os participantes, 
foi encerrada a 5ª Conferência Municipal das Cidades na noite de quarta

Uso em São Jorge do Patrocínio. O evento contou com a 
resentantes de vários setores e entidades, além é claro, do prefeito 

Delei Nascimento, o vice-prefeito Aparecido Falleiro de Souza, o Ci
presidente da Câmara Municipal Paulinho Arias, vereadores, representantes das 
igrejas e de comunidades rurais. 
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5ª Conferência Das Cidades Define Rumos E 

 

Em clima otimista e com um jantar de confraternização entre os participantes, 
foi encerrada a 5ª Conferência Municipal das Cidades na noite de quarta-feira, 24, no 

Uso em São Jorge do Patrocínio. O evento contou com a 
resentantes de vários setores e entidades, além é claro, do prefeito 

prefeito Aparecido Falleiro de Souza, o Cidadão, o 
presidente da Câmara Municipal Paulinho Arias, vereadores, representantes das 
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A 5ª Conferência das Cidades visa estabelecer de forma definitiva a 
participação popular e inclusiva, nas diversas decisões que envolvam fatores de 
interesses da comunidade, e que gerem desenvolvimento e promoção social nos 
municípios de forma sustentável e abrangente. Valmira Lazarin, representante da 
Comissão Provisória das Cidades, que organizou a conferência, apresentou os tópicos 
de discussão propostos, além de toda a estrutura da Conferência, conduzindo todas 
as atividades, desde a apresentação dos temas de discussão até o processo de 
escolha dos delegados e suplentes que representarão o município na Conferência 
Estadual, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de agosto em Foz do Iguaçu. 
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O secretário de Assistência Social Hytogame Porfírio expôs brevemente o 
balanço de todas as conferências anteriores e seus resultados, abordando aspectos 
históricos e colocando como principal objetivo destas o desenvolvimento sustentável 
das cidades, isto é, baseado nos três pilares, conhecidos como “pilares da 
sustentabilidade”, sendo eles o social, o econômico e o ambiental. “Nenhuma cidade 
se desenvolve plenamente sem considerar o equilíbrio destes três aspectos, além da 
boa administração de seus recursos e do trabalho intersetorial”, afirmou Hytogame. 

Diversas reivindicações e propostas foram levantadas nos grupos de 
discussão, que servirão de base para o relatório da conferência que será enviado para 
a Conferência Estadual pelos delegados designados. “Tenho certeza de que o papel 
da população, de participar de forma ativa das decisões que envolvam interesses de 
nosso município, foi cumprido neste dia pelos presentes, e temos certeza de que daqui 
sairão soluções e alternativas para toda a comunidade sanjorgense. Muito obrigado a 
todos os que contribuíram para o sucesso da nossa Conferência Municipal”, declarou 
o prefeito Delei. 

 

Fonte : Assessoria de Imprensa – PM – SJP  
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No próximo sábado (30) termina o prazo para a convocação dos municípios 
para a realização das conferências municipais. O prazo foi lembrado pelo secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) e presidente do Concidades/PR, Ratinho 
Junior, que se reuniu nesta segunda
Executiva e com coordenadores da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser 
realizada em agosto em Foz do Iguaçu.

Juntos, eles avaliaram e ajustaram detalhes para o evento, que congrega os 
399 municípios do Paraná e antecede a 5ª Conferência Nacional das Cidades, 
marcada para novembro de 2013, em Brasília. O diretor
Ortega, também participou do encontro.

Os municípios que já fizeram a devida convocação para as conferências 
municipais e que ainda não mandaram o seu decreto convocatório devem enviar o 
documento para a Coordenação Executiva o mais breve possível, pelo e
conferenciaestadual@sedu.pr.gov.br

Na reunião, Ratinho Junior e João Carlos Ortega ajustaram com os mem
da Executiva, os coordenadores da 5ª Conferência Estadual, Gilmário Ferraz da 
Silveira e Lyana Bacil, e com o secretário executivo do Concidades, Mauro 
Rockenbach, os detalhes para a efetivação dos processos de sistematização, o 
Sistema COCID, o licitatório e outros de cunho administrativo e executivo.“Vamos nos 
empenhar para fazer desta a melhor Conferência das Cidades, mas com repercussão 
positiva na melhoria urbana e na vida das pessoas”, disse o secretário.
principal para as conferências mun
implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que 
integrará, consolidará e definirá os papeis dos entes federados 
estadual e municipais - 
saneamento, planejamento urbano e moradia digna para a população de todo o país, 
sempre com base nas realidades de cada localidade.

 

Secretaria de Estado 
do 

Desenvolvimento 
Urbano  

Jornal

http://www.opresente.com.br/geral/termina
-dia-30-convocacao-das

cidades-35501/

Assessoria de Imprensa 
Data

26/03/2013

No próximo sábado (30) termina o prazo para a convocação dos municípios 
para a realização das conferências municipais. O prazo foi lembrado pelo secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) e presidente do Concidades/PR, Ratinho 

niu nesta segunda-feira (25) com membros da Coordenação 
Executiva e com coordenadores da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser 
realizada em agosto em Foz do Iguaçu. 

Juntos, eles avaliaram e ajustaram detalhes para o evento, que congrega os 
ios do Paraná e antecede a 5ª Conferência Nacional das Cidades, 

marcada para novembro de 2013, em Brasília. O diretor-geral da pasta, João Carlos 
Ortega, também participou do encontro. 

Os municípios que já fizeram a devida convocação para as conferências 
unicipais e que ainda não mandaram o seu decreto convocatório devem enviar o 

documento para a Coordenação Executiva o mais breve possível, pelo e
conferenciaestadual@sedu.pr.gov.br. 

Na reunião, Ratinho Junior e João Carlos Ortega ajustaram com os mem
da Executiva, os coordenadores da 5ª Conferência Estadual, Gilmário Ferraz da 
Silveira e Lyana Bacil, e com o secretário executivo do Concidades, Mauro 
Rockenbach, os detalhes para a efetivação dos processos de sistematização, o 

atório e outros de cunho administrativo e executivo.“Vamos nos 
empenhar para fazer desta a melhor Conferência das Cidades, mas com repercussão 
positiva na melhoria urbana e na vida das pessoas”, disse o secretário.
principal para as conferências municipais, estaduais e nacional é o debate sobre a 
implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que 
integrará, consolidará e definirá os papeis dos entes federados - governos federal, 

 no que tange as políticas que levam à mobilidade, 
saneamento, planejamento urbano e moradia digna para a população de todo o país, 
sempre com base nas realidades de cada localidade. 

 

187 

Jornal 

http://www.opresente.com.br/geral/termina
das-conferencias-das-

35501/ 

Data 

/2013 

No próximo sábado (30) termina o prazo para a convocação dos municípios 
para a realização das conferências municipais. O prazo foi lembrado pelo secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) e presidente do Concidades/PR, Ratinho 

feira (25) com membros da Coordenação 
Executiva e com coordenadores da 5ª Conferência Estadual das Cidades, a ser 

Juntos, eles avaliaram e ajustaram detalhes para o evento, que congrega os 
ios do Paraná e antecede a 5ª Conferência Nacional das Cidades, 

geral da pasta, João Carlos 

Os municípios que já fizeram a devida convocação para as conferências 
unicipais e que ainda não mandaram o seu decreto convocatório devem enviar o 

documento para a Coordenação Executiva o mais breve possível, pelo e-mail: 

Na reunião, Ratinho Junior e João Carlos Ortega ajustaram com os membros 
da Executiva, os coordenadores da 5ª Conferência Estadual, Gilmário Ferraz da 
Silveira e Lyana Bacil, e com o secretário executivo do Concidades, Mauro 
Rockenbach, os detalhes para a efetivação dos processos de sistematização, o 

atório e outros de cunho administrativo e executivo.“Vamos nos 
empenhar para fazer desta a melhor Conferência das Cidades, mas com repercussão 
positiva na melhoria urbana e na vida das pessoas”, disse o secretário. O foco 

icipais, estaduais e nacional é o debate sobre a 
implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que 

governos federal, 
ue levam à mobilidade, 

saneamento, planejamento urbano e moradia digna para a população de todo o país, 
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Paraná terá número recorde de participantes na 
Conferência das Cidades

Esta Conferência, no Paraná, é 

 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 
maior da história de todas as já realizadas até hoje.

O secretário-executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
Mauro Rockenbach, destaca as razões d
esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR", afirma.

A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferê
neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de  Junho.
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Esta Conferência, no Paraná, é considerada a maior da história.

 

No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 
maior da história de todas as já realizadas até hoje. 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
Mauro Rockenbach, destaca as razões deste resultado. "Este número se deve ao 
esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR", afirma.

A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferê
neste mês de maio. O prazo legal se esgota em 1° de  Junho. 
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No Paraná, a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada em Foz 
do Iguaçu de 13 a 15 de agosto, conta com o maior número de participação de 
municípios entre todos os Estados do País. Já estão consolidadas as presenças de 
317 municípios e 2.468 delegados. Esta Conferência, no Paraná, é considerada a 

executivo do Conselho das Cidades do Paraná, Concidades/PR, 
este resultado. "Este número se deve ao 

esforço de toda a equipe e ao apoio do secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, que também preside o CONCIDADES/PR", afirma. 

A maioria dos municípios do Paraná deixou para fazer as suas conferências 
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Umuarama levará várias propostas para a 
Conferência Estadual das Cidades

 

A Conferência Municipal de Umuarama, promovida pela Secretaria de 
Planejamento Urbano da Prefeitura, no último dia 10, definiu várias propostas que 
serão levadas para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será re
15 de agosto, além de eleger 24 delegados que vão representar o município na 
discussão de temas ligados ao desenvolvimento urbano. O evento foi coordenado pelo 
vice-prefeito Sérgio Frederico.

Durante uma tarde toda de discussões em torno de
participantes debateram sugestões para a realidade de Umuarama que podem ser 
aprofundadas nas próximas etapas e ajudar outros municípios do Estado e do país, 
inspirando novas ações e políticas públicas. Para aumentar a participação pop
controle social do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), o grupo 
coordenado por Alessandro Santos da Rocha sugeriu mecanismos para uma 
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Umuarama levará várias propostas para a 
Conferência Estadual das Cidades

A Conferência Municipal de Umuarama, promovida pela Secretaria de 
Planejamento Urbano da Prefeitura, no último dia 10, definiu várias propostas que 
serão levadas para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será re
15 de agosto, além de eleger 24 delegados que vão representar o município na 
discussão de temas ligados ao desenvolvimento urbano. O evento foi coordenado pelo 

prefeito Sérgio Frederico. 

Durante uma tarde toda de discussões em torno de eixos temáticos, os 
participantes debateram sugestões para a realidade de Umuarama que podem ser 
aprofundadas nas próximas etapas e ajudar outros municípios do Estado e do país, 
inspirando novas ações e políticas públicas. Para aumentar a participação pop
controle social do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), o grupo 
coordenado por Alessandro Santos da Rocha sugeriu mecanismos para uma 
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A Conferência Municipal de Umuarama, promovida pela Secretaria de 
Planejamento Urbano da Prefeitura, no último dia 10, definiu várias propostas que 
serão levadas para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada de 13 a 
15 de agosto, além de eleger 24 delegados que vão representar o município na 
discussão de temas ligados ao desenvolvimento urbano. O evento foi coordenado pelo 

eixos temáticos, os 
participantes debateram sugestões para a realidade de Umuarama que podem ser 
aprofundadas nas próximas etapas e ajudar outros municípios do Estado e do país, 
inspirando novas ações e políticas públicas. Para aumentar a participação popular e o 
controle social do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), o grupo 
coordenado por Alessandro Santos da Rocha sugeriu mecanismos para uma 
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participação popular mais efetiva e maior intervenção do Estado em esferas de 
desenvolvimento, como segurança, educação, saúde e habitação. 

O grupo temático do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
Antonio Carlos Favaro, propôs a criação de um instituto de pesquisa e planejamento 
para desenvolver soluções de gestão municipal, para cumprir o papel dos municípios, 
regiões metropolitanas, Estados e da União na concretização do sistema nacional de 
desenvolvimento. 

Para desenvolver o financiamento das políticas e programas do SNDU, o grupo 
do secretário de Habitação e Projetos Técnicos, Marcio Maia, sugeriu a implantação 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, com parâmetro 
constitucional, e a criação de mecanismos de capitalização para o desenvolvimento 
urbano fora de emendas parlamentares, repassando os fundos nacionais diretamente 
para os municípios. 

A integração das políticas urbanas para concretização do SNDU, abordada no 
grupo coordenado por Ivã Vinagre de Lima, deve ganhar um conselho das cidades 
composto por meio de câmaras técnicas, paritário, deliberativo e consultivo, que 
forneça subsídios ao Legislativo, bem como uma legislação que integre as ações 
implantadas com recursos do fundo de desenvolvimento. 

Sobre os aspectos legais para a concretização do SNDU, o grupo do 
procurador jurídico da Prefeitura, Marcelo Gomes do Vale, sugeriu um 
acompanhamento sistemático à revisão do Plano Diretor, quanto o desenvolvimento 
urbano, e também do Plano Diretor da Região Metropolitana. Propôs audiências 
públicas para discutir serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e uma 
provocação maior da sociedade para assuntos de interesse público. Apoiou o IPTU 
progressivo no tempo, a fim de diminuir a especulação imobiliária; a criação de 
institutos ou elementos para preservação do meio ambiente e melhorias na qualidade 
e atendimento da saúde como forma de desenvolvimento, não apenas de crescimento. 

Por fim, o grupo de Alexander Fabbri Hulsmeyer propôs a estruturação de um 
sistema com a finalidade em se preparar econômica, social e ambientalmente o 
município e a região para a uma participação efetiva nas conferências municipais. 

“Nossa conferência, realizada no anfiteatro da Sociedade Rural de Umuarama 
(SRU), no parque de exposições, teve um saldo bem positivo. A discussão de 
aspectos ligados ao crescimento e desenvolvimento produziu boas propostas que 
serão levadas à conferência estadual e, quem sabe, possam contribuir nos projetos e 
ações governamentais para uma reforma urbana que melhore as condições gerais das 
cidades”, elogiou o prefeito Moacir Silva. 

O prefeito também parabenizou a organização do evento, coordenado pelo 
vice-prefeito e secretário municipal de Planejamento Urbano, Sérgio Frederico, e 
agradeceu a presença expressiva de secretários municipais, chefes de divisão, 
representantes de instituições educacionais, sindicatos, associações e demais 
entidades de classe. “É com a participação e o envolvimento de todos que vamos 
encontrar saídas para enfrentar os desafios que o crescimento impõe. Uma delas é o 
desenvolvimento e para isso devemos unir nossos pensamentos, ideias e forças”, 
completou. 

Além do debate de sugestões nas câmaras temáticas, a conferência municipal 
também teve duas palestras, com os conferencistas João Marcos Codato (influência 
da economia no desenvolvimento urbano) e Ana Lúcia Rodrigues, que discorreu sobre 
a participação da sociedade no desenvolvimento urbano. 
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DELEGADOS 

Na conferência estadual, Umuarama será representada pelos seguintes 
delegados – Poder Executivo: Eliseu Vital da Silva, Marcio Maia, Antonio Carlos 
Favaro, Marcelo Gomes do Vale, Rômulo Jonas Rauen, Olivio Maia, Gleison Alves de 
Andrade, Sérgio Frederico e como suplente Rubens Sampaio; Legislativo: vereadores 
Fabiano Moreira, Evamir Carneiro, Hemerson Yokota e Diemerson Castilho; 
Movimentos populares: Francisco Arnaldo Fernandes; Trabalhadores: Ivandete Garcia 
Escanes, Aninoel Pedroso de Couto, Paulo Claviço e como suplente Edilson José 
Gabriel; Empresários: Jerson Godoi Leski, Agnaldo Baraldi Rodrigues e Reginaldo; 
Entidades acadêmicas: Tarcisio Miguel Teixeira e Alessandro Mendes; ONGs: Luis 
Carlos de Souza. 

O prazo para realização das etapas municipais da Conferência das Cidades 
termina em 1° de junho. A realização da Etapa Estadua l está marcada para 13, 14 e 
15 de agosto e a conferência nacional acontecerá nos dias 20 a 24 de novembro. 
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FETRACONSPAR – Federação dos Trabalhadores nas
Mobiliário do Estado do Paraná, participa através

 Estadual Preparatória para a 5ª Conferência
Pestana da Costa, nos dias 20 (quarta-feira) e 21
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no Hotel Máster, no centro de Curitiba, de reunião onde serão definidas as últimas 
estratégias adotadas ao sucesso do evento, que será em agosto, em Foz do Iguaçu. 

 Nesta quinta-feira (21) estão sendo apresentados os resultados das 
discussões de cada Grupo e Câmara para todos os membros presentes. 

 O coordenador da Comissão, Valdir Mestriner, abriu a reunião e apresentou 
um resumo dos trabalhos realizados no dia anterior, na própria SEDU, onde estiveram 
presidentes de Associações de Municípios do Paraná. Em seguida, os coordenadores 
da Conferência deram prosseguimento à reunião, direcionando os presentes para 
cada Grupo de Trabalho e Câmaras Técnicas, que se estenderam até o fim da tarde. 

Compostas por membros de diversas entidades governamentais e civis, as 
Câmaras Técnicas foram divididas em Saneamento; Habitação; Planejamento e 
Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 
Já os grupos de trabalho são responsáveis pelos temas: Copa 2014; Capacitação e 
Qualificação de Conselheiros; Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários; 
Regionalização; e Adequação do Regimento. No fim do dia, cada grupo indicou um 
coordenador e um secretário. 

  

 
  

Participa também desta Comissão a senhora Lindelma Furtado de Melo 
Chionpato, diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Londrina e Região (Sintracom Londrina). 

 

  



194 

 

 

Secretaria de Estado 

Assessoria de Imprensa

 

A 5ª Conferência Estadual das Cidades reúne,
Foz, mais de 2 mil delegados de todo o Paraná

Com a presença do governador Beto Richa
Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior, e de diversas autoridades, o 
Governo do Paraná reúne nos dias 13,14 e 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, prefeitos, 
vereadores, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, do Min
das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades 
organizada,  além de mais de três mil delegados habilitados para participarem da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades. Juntos, todos vão em busca de uma Política 
Urbana e de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para as melhores 
soluções às cidades. “É uma das melhores expressões democráticas e terá a maior 
representação do País”, afirma Ratinho Junior.

Para chegar a esta 5ª Conferência Estadual das Cidades f
Conferências Municipais no Paraná, de onde saíram 208 emendas ao texto base 
proposto pelo Ministério das Cidades e, ainda, três mil propostas de prioridades de 
ações para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Ne
conferências também foram eleitos 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes para a 
etapa estadual.  “O esforço e a participação de todos é um processo permanente e 
contínuo, na busca de respostas aos anseios da população e ao desempenho 
institucional do Governo do Paraná”, explica o secretário
Estadual das Cidades, Mauro Rockemback.

“Estamos e continuaremos investindo em educação, segurança, saúde, 
habitação, infraestrutura, no planejamento de uma cultura da paz, no fim da violê
na multiplicação da cidadania, na consolidação de um mundo melhor e mais humano”, 
enfatiza o governador Beto Richa.

Para organizar este trabalho foi montada uma Comissão Preparatória, com 
representantes dos mais diversos segmentos e instituições, sob
executiva de Gilmário Ferraz da Silveira e sua adjunta, Lyana Bacil. “A expectativa do 
resultado final deste trabalho é muito grande”, assegura o diretor
Carlos Ortega. 
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Com a presença do governador Beto Richa, do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior, e de diversas autoridades, o 
Governo do Paraná reúne nos dias 13,14 e 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, prefeitos, 
vereadores, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público e 
das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades – Concidades -
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proposto pelo Ministério das Cidades e, ainda, três mil propostas de prioridades de 
ações para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Ne
conferências também foram eleitos 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes para a 
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enfatiza o governador Beto Richa. 

Para organizar este trabalho foi montada uma Comissão Preparatória, com 
representantes dos mais diversos segmentos e instituições, sob 
executiva de Gilmário Ferraz da Silveira e sua adjunta, Lyana Bacil. “A expectativa do 
resultado final deste trabalho é muito grande”, assegura o diretor-geral da SEDU, João 
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soluções às cidades. “É uma das melhores expressões democráticas e terá a maior 
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