
CONCIDADES PARANÁ 
ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS CIDADES DO 1 
PARANÁ – CONCIDADES representando a PR, que ocorreu no dia 22 de março de 2019, 2 

com início às 9:00 horas, no Hotel Estação Express, sito na rua João Negrão, 780 – Centro 3 
– Curitiba Paraná, com a presença dos seguintes conselheiros:  Agnaldo Luis Gonçalves 4 

Junior (UMP PR); Ailton Lima Martins (ONG AMIGO DOS RIOS); Alcione Cunha ( AGAP-5 
DEVIVA); Ângelo Barreiros (CONAM); Ana Lúcia Rodrigues (UMP PR);  Antônio 6 
Weinhardt Junior (SEDU); Aparecido da Silva Castro (CONAM); Aparecido Rubio de 7 

Araújo (CONAM); Carlos Alberto Cardoso (CONAM); Carlos Augusto Storer 8 
(PARANACIDADE) Custódio R. do Amaral (CONAM); Daniele Regina Pontes (UFPR); 9 

Danniele Gatto Pereira (CRESS PR)  Denilson Pestana da Costa (NCST PR) Erivelto Luiz 10 
da Silveira (SANEPAR); Francisco José Gouveia de Castro (IPARDES); Gilmário Ferraz da 11 
Silveira (SEDU) Hilma de Lurdes Santos (MNLM); Irani Aparecida dos Santos 12 

(ASSOMEC); Jaínana de Fátima Chudzik (IHG PR); José Abel Brina Olivio (INST. CIDADE 13 
ABERTA); José Borges (MNLM); Joseli Collaço (CMP); Marcelo Antônio (IPARDES); 14 
Marcia Gomes de Oliveira (MNLM); Maria das Graças Silva de Souza (UMP); Maria de 15 

Fátima Barth Antão Castro (CAM. MUNIC. CASTRO); Maria Neuza Lima de Oliveira 16 
(SINTRACON);  Marli Segato (CUT); Mauricio Rodrigues de Souza (MNLM); Mauro 17 

Sérgio Langowiski (CMP); Milton Luiz Brero de Campos (COMEC); Mozarte de Quadros 18 
Júnior (PPE); Neuza Ferreira da Silva (UMP); Neuza Matias Catarino (CMP); Nilson 19 
Lopes Andrade (AMUVI); Paulo Nobukuni (UNICENTRO); Rejane de Fátima Lorentz 20 

Carlassoli (ACIREN); Ronald Peixoto Drabik (ACIC); Roberta Guimarães (SEDU)  Samir 21 
Jorge (CREA PR); Sebastião Francisco Rego (CMP);  Sidnei Santos da Silva (CMP); Silvano 22 
Ferrari (SEIL); Silvio da Silva Moraes (SEDU); Sirlei César de Oliveira (FETRACONSPAR); 23 

Tais Rafaela Bueno (CMP); Walter Xavier (FECOMERCIO); 1. Abertura Regimental - 24 
Realizada pelo, Secretário Executivo do CONCIDADES/PR, Sr. Orlando Bonette; pelo 25 

Diretor Geral da SEDU, Sr. Francisco Luiz dos Santos; 2. Informes da Secretaria Executiva; 26 
3. Aprovação de pauta da 40ª Reunião Ordinária; 4. Aprovação da Ata da 39ª Reunião 27 
Ordinária; 5. Indicação da Comissão Coordenadora da 41ª Reunião Ordinária, conforme 28 

Art. 12, I, II, III e IV e § 1º e § 2º do Regimento Interno; 6. Exposição do Conselheiro 29 
Antônio Weinhardt Junior, sobre o Grupo de Trabalho para Adequação/ Atualização do 30 

Regimento Interno do CONCIDADES PR face à Lei nº 19.228/2017; 7. Apresentação da 31 
Câmara Técnica de Saneamento; 8. Apresentação da Câmara Técnica de Trânsito, 32 
Transporte e Mobilidade Urbana; 9. Apresentação da Câmara Técnica de Habitação; 10. 33 

Apresentação da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo; 11. Apresentação 34 
do Grupo de Trabalho Água; 12. Apresentação do Grupo de Trabalho Conflitos 35 
Fundiários; 13. Apresentação do Grupo de Trabalho Acompanhamento dos Conselhos. 36 

1. Abertura Regimental: Abertura realizada pelo Secretário Executivo do 37 
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CONCIDADES/PR Sr. Orlando Bonette convidando o Diretor Geral da SEDU o Sr. 38 
Francisco Luiz dos Santos para compor a mesa e demais membros da Comissão 39 

Organizadora de cada segmento: Nilson Lopes Andrade, representando o Poder Público 40 
Municipal; Mozarte de Quadros Junior, representando o Poder Público Estadual; Lucie 41 

Mara Pydd Winter representando o Poder Público Federal; Daniele Gato Pereira, 42 
representando a área Acadêmica e de Pesquisa; Sirlei Cesar de Oliveira, representando 43 
a área de Trabalhadores, Alcione Cunha representando as ONGs; e, Walter Xavier, 44 

representando a área Empresarial. 2. Informes da Secretaria Executiva: Conselheiros 45 
que justificaram ausência na 40ª Reunião Ordinária: Acir Ribeiro de Queiroz 46 

representando a  CONAM-; Gabriel Veríssimo da Luz Ferreira representando a  FIEP-; 47 
Luiz Antonio Langer representando a SECOVI/PR-; Marilda Thomé Paviani 48 
representando a AMOP-;  Marcos Augusto Gunha da Costa representando a ACIC-; 49 

Ronald Peixoto Drabik representando a ACIC-;  Vitor Masashi Elias Hashimoto 50 
representando a ACEJAN-;  Aurita Ferreira Bertoli representando a UMP/PR-;  Iraci Izabel 51 
Rocha representando o DETRAN -; Fabiane Kayoko Takinami Zagatto representando 52 

SPU/PR-; Maria Elizabete das Neves Boza representando SEIL 2.1 Reunião Realizada: 53 
Reunião da Comissão Organizadora da 40ª R.O. em 20 de Fevereiro de 2019, nas 54 

dependências da SEDU; 2.2 – Informes Gerais: a)Disponibilizado por e- mail: Ata da 39ª 55 
Reunião Ordinária, Pauta e Programação da 40ª Reunião Ordinária; 3. Aprovação da 56 
Pauta da 40ª Reunião Ordinária: Leitura da realizada pelo Secretário Executivo e 57 

aprovada por unanimidade. 4. Aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária: Ata 58 
aprovada por unanimidade 5. Indicação da Comissão Organizadora da 41ª Reunião 59 
Ordinária: Sra. Irani Aparecida dos Santos, representando o Poder Público Municipal; 60 

Erivelto Luiz Silveira, representando o Poder Público Estadual; Janaína de Fátima 61 
Chudzik, representando a área Acadêmica e de Pesquisa; Denilson Pestana da Costa, 62 

representando a área de Trabalhadores; Walter Xavier, representando a área 63 
Empresarial, representando as ONG’s José Aparecido Leite; representando os 64 
Movimentos Sociais e Populares Marcia Gomes da Silva.6. Exposição do Conselheiro 65 

Antônio Weinhardt Junior, sobre o Grupo de Trabalho / Atualização do Regimento 66 
Interno do CONCIDADES PR face à Lei nº 19.228/2017: O Secretário Executivo Sr. 67 

Orlando Bonette foi questionado a respeito do calendário das Reuniões Ordinárias. O 68 
novo calendário foi apresentado, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 69 
Aproveitando que o local das reuniões terá nova licitação, foi sugerido que o novo local 70 

atenda mais as condições de mobilidade. Sobre o Grupo de Trabalho foi sugerido ter 71 
quatro Grupos de Trabalho (um para cada Câmara Técnica) para demandas pontuais 72 
onde estes Grupos possam ter um início, meio e fim. Foi exposto também o tempo 73 

ocioso da manhã do segundo dia) poderia ser aproveitado este tempo para reuniões). O 74 
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conselheiro Denilson Pestana da Costa, sugeriu a descentralização das reuniões com o 75 
objetivo de aproximar Conselhos Municipais de cidades vizinhas. Além das reuniões 76 

ordinárias, fazer também reuniões com os Conselhos Municipais. Deliberações: Votou-77 
se por unanimidade pela unificação do Grupo de Trabalho (GT) da Região Metropolitana 78 

com o GT da Metrópole. A Conselheira Janaína de Fátima Chudzik reforçou a 79 
necessidade de obter mais informações sobre dos Conselhos Municipais (quantos têm? 80 
Se estão ativos?) Para que as ações sejam mais efetivas. Foi exposto o site portal dos 81 

Municípios como uma das fontes de informação para os conselhos. Foi aprovado por 82 
unanimidade a unificação dos GTs de seis para quatro GTs distribuídos da seguinte 83 

forma: GT de Conflitos Fundiários; GT acompanhamentos dos Conselhos Municipais; GT 84 
adaptação do regimento interno; GT das águas. Foi decidido que cada GT deverá ter no 85 
mínimo uma pessoa de cada segmento. Observou-se a importância de se ter um 86 

representante de cada segmento em cada Grupo de Trabalho e em cada Câmara técnica. 87 
(CT). Composição do GT de Atualização do Regimento Interno ficou da seguinte forma: 88 
Aguinaldo Luiz Gonçalves, (UMP); Daniele Regina Pontes; (UFPR), Fabiane Kayoko 89 

Takinami Zagatto; ( SPU); Gabriel Veríssimo da Luz Ferreira; (FIEP); Irani Aparecida dos 90 
Santos ( ASSOMEC); Janaína de Fátima Chudzik ( IHGPR); José Abel Brina Olivo (CIDADE 91 

ABERTA); José Aparecido Leite ( ONGS); José Borges (MSP). 7. Apresentação da Câmara 92 
Técnica de Saneamento: com a participação dos seguintes Conselheiros conforme lista 93 
de presença: Alcione Cunha (AGAP-DEVIVA); ONGS; Irani Aparecida dos Santos  94 

(ASSOMEC); PP MUNICIPAL EXECUTIVO Neuza Matias Catarino; CMP; MOVIMENTOS 95 
SOCIAIS Rejane de Fátima Lorentz, (ACIREN), ÁREA EMPRESARIAL, Samir Jorge,  96 
(CREA/PR), PREF. ACAD. E PESQUISA; Aparecido Rubio de Araujo, (CONAM); 97 

MOVIMENTOS SOCIAIS; Carlos Alberto Cardoso, (CONAM); MOVIMENTOS SOCIAIS; 98 
Rozinete Sarote; Conselho Municipal. Sra. Secretária Conselheira do segmento de 99 

Trabalhadores/CUT PR Marli Segato iniciou a reunião e notificou os membros de que 100 
esta seria sua última participação nas reuniões, desta forma foi eleito o Sr. Erivelto Luiz 101 
Silveira para o exercício da função de Secretário desta Câmara Técnica. Os Conselheiros 102 

debateram o tema da Universalização da Tarifa Social. Eles se manifestaram a respeito 103 
do valor cobrado nas tarifas do esgoto sanitário e sobre a redução do metro cúbico no 104 

gasto da água. Foi solicitado que seja reenviado a Sanepar os ofícios de nº 25/2018 nos 105 
quais se solicita relatório atualizado dos Municípios onde a Companhia atua na coleta e 106 
tratamento de esgoto e nº 26/2018 a qual requer a presença do Sr. Virgílio Bruni para 107 

proferir palestra sobre os resíduos sólidos, a formação dos Consórcios Municipais, bem 108 
como a localização dos aterros e o cumprimento dos Municípios, porém não se obtive 109 
respostas. O conselheiro Sr. Carlos Alberto Cardoso solicita que em face de implantação 110 

da rede de esgoto e pós liberação da ligação individual a rede tenha mais rigor nas 111 
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vistorias realizadas pela Sanepar. O Sr.Jair Francisco dos Santos anunciou que o Poder 112 
de Polícia é exercido pelas Prefeituras uma vez que a Sanepar não possui este poder 113 

para multar. Levantado pelo Sr. Ângelo Barreiros que diante da alteração da política 114 
tarifária da Sanepar a qual afeta em grande parte a população paranaense solicita que 115 

um profissional da Sanepar preste esclarecimentos no sentido de dar melhor 116 
entendimento dos métodos utilizados que justifiquem esta alteração. Deliberações 117 
aprovadas por unanimidade de votos. 8. Apresentação da Câmara Técnica de  Trânsito, 118 

Transporte e Mobilidade Urbana Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Trânsito, 119 
Transporte e Mobilidade Urbana, que ocorreu no dia vinte e um de março do ano de 120 

dois mil e dezenove com início as quinze horas e término as dezesseis horas e trinta 121 
minutos. No hotel Estação Express situado na Rua João Negrão, 780 – Centro de 122 
Curitiba/Pr. Contou com a participação dos seguintes conselheiros: Ana Lúcia Rodrigues, 123 

Antônio Weinhardt Jr, Custódio Rodrigues do Amaral, Luiz Herlain, Maria de Fátima B. 124 
A. Castro, Maurício Rodrigues de Souza, Mauro Sergio Langowiski, Milton Luiz B de 125 
Campos, Silvano Ferrari, Walter Xavier. A Câmara técnica (CT) de Trânsito, Transporte e 126 

Mobilidade Urbana deu início aos Trabalhos com a indicação do nome de Ana Lúcia para 127 
secretariar, e do conselheiro Antônio Weinhardt Jr para coordenar os trabalhos visto 128 

que o conselheiro José Aparecido Leite justificou a sua ausência. Realizada a leitura da 129 
Ata da 2ª Reunião Ordinária pelo conselheiro Antônio Weinhardt Jr, com o objetivo de 130 
relembrar quais as demandas definidas em reunião. Observou- se que as demandas que 131 

foram solicitadas não obtiveram resposta. Os conselheiros decidiram por unanimidade 132 
pelo resgate e atenção a essas demandas que não foram atendidas. O Luiz Herlain 133 
sugere que seja feito um levantamento de sugestão de pauta entre os componentes 134 

desta CT. A conselheira Maria de Fátima Castro informa que dentre as demandas da 135 
última reunião, foi solicitado o envio de um Ofício da SEDU para os municípios que têm 136 

a obrigatoriedade de elaborar os Planos de Mobilidade (PLAMOBs). Verificou-se que 137 
esta ação não foi realizada. A conselheira lembrou da questão do prazo (12/04/2019) 138 
previsto na Lei Federal 13.683/18. A CT novamente solicitou a SEDU que faça a 139 

notificação aos municípios questionando sobre o Plano de Mobilidade. O Secretário 140 
Bonette informa que está tomando pé de toda situação e resgatando inclusive 141 

documentos do conselho que não estavam de livre acesso e solicita que sejam 142 
encaminhados novamente. Ainda nesta ocasião a conselheira solicitou prioridade 143 
quando a atualização do site do CONCIDADES e que seja enviado um Oficio ao 144 

CONCIDADES Nacional perguntando sobre o prazo de elaboração que está em vias de 145 
vencer, conforme art 24 da Lei 13.638/18 e se o mesmo será postergado.  O conselheiro 146 
Mauro Sergio Langowiski perguntou sobre as diretrizes de elaboração do PLAMOB e 147 

recebe a resposta de que estas são definidas pelo Ministério das Cidades. O Luiz Herlain 148 
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lembra que o Ministério das Cidades foi extinto e incorporado ao Ministério de 149 
Desenvolvimento Regional e alerta para a necessidade de envio de comunicado às 150 

prefeituras. O conselheiro Milton Luiz B de Campos afirma que o papel da CT é fazer o 151 
controle social e que a lei é um pressuposto básico para tal.  O conselheiro Mauro Sergio 152 

Langowiski lembra o caso em que foi impedido por uma empresa de ônibus de viajar do 153 
Rio de Janeiro para Curitiba, sob alegação de que a cadeira de rodas não cabia no 154 
bagageiro. O Luiz Herlain informa que mantém um programa de rádio Cidadania e 155 

Cidade. O conselheiro Milton Luiz B de Campos sugere um tema de pauta: que a SEDU 156 
elabore uma orientação de uso de Lei do PLAMOB que corresponda às características 157 

locais de cada município. Por exemplo, nem todo município tem transporte coletivo. 158 
Deliberações aprovadas por unanimidade de votos.  9. Apresentação da Câmara 159 
Técnica de Habitação: Iniciou-se a reunião com a eleição dos novos Coordenadores e 160 

Secretários da Câmara Técnica de Habitação – a saber Secretarias as Sras Maria 161 
Fernanda Lagana de Almeida Santos e Sra Patrícia Pereira Mewes, representantes da 162 
COHAPAR e como Coordenadores o Sr José Abel Brina Olivo, representante da entidade 163 

“Cidade Aberta” e a Sra Danniele Gatto Pereira, representante do CRESS-Pr, da Área 164 
Acadêmica. Na sequência procedeu-se a leitura da ata da última reunião realizada na 165 

data de 26 de julho de 2018 para verificação das pendências e retomada das ações 166 
acordadas nessa reunião. A Conselheira Maria das Graças solicitou verificar se os ofícios 167 
listados na última Ata foram encaminhados. Foi verificado que foram enviados os 168 

seguintes ofícios: Of Concidades 023/2018 de 3 de setembro de 2018 para a 169 
Governadora Cida Borguetti solicitando a disponibilização de um percentual do seu 170 
orçamento para o FEHIS-PR. Não houve resposta. Of Concidades 022/2018 de 03 de 171 

setembro de 2018 para o Diretor Presidente da COHAPAR Sr Nelson Cordeiro Justus 172 
solicitando informar quais os municípios e número de unidades do Programa Morar 173 

Legal e Of Concidades 021/2018 de 03 de setembro de 2018, para o Diretor Presidente 174 
da COHAPAR solicitando a presença da Sra Bernadeth Dickow para continuidade da 175 
palestra. Ambos os ofícios encaminhados a COHAPAR sem resposta.  A conselheira 176 

Maria Fernanda vai verificar onde estão e providenciar a resposta. O Conselheiro Abel 177 
informou que com a COHAPAR o conselho tem abertura e frisa sobre a necessidade de 178 

se estreitar relações com a Caixa, pois ela é parte importante. Conselheiro José Borges 179 
alerta sobre o lapso temporal e a mudança de governo sobre a necessidade de se refazer 180 
a pauta e rever qual é a política habitacional que está vigente. O conselheiro Aparecido 181 

da CONAN solicita o retorno da informação sobre os Municípios que estão 182 
contemplados com o programa Morar Legal e solicita encaminhar o ofício para a Caixa, 183 
e não para a Superintendência, Maria das Graças informa que são setores específicos da 184 

Caixa que atendem a cada recurso, exemplo PAC, FAR, FGTS. A Conselheira Danniele 185 
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sugere que seja solicitada do novo Ministério do Desenvolvimento Regional a Política de 186 
Habitação e ao Governo Estadual no que tange a estrutura de habitação, posição dos 187 

programas em andamento com a mudança dos Governos Federal e Estadual. A 188 
Conselheira Maria das Graças informou sobre a mudança de algumas regras para o FGTS 189 

referente as relativas quantidades. Sobre FDS e FAR informa que não tem nada. Foram 190 
prorrogados prazos e a próxima abertura está prevista para março. A reivindicação é de 191 
que caso não haja mais seleção que pelo menos se retome as obras que estão paradas. 192 

Informa ainda que na Bahia houve sancionamento de Lei de doação de terrenos. Propõe 193 
que seja retomada questão da Lei da assistência técnica para que exista o reequilíbrio 194 

do mercado, pois é preocupante a questão da privatização. Danielle questiona sobre os 195 
Fundos Municipais da habitação e como estão destinados esses recursos. Na prática 196 
foram criados os fundos, porém não existem recursos na maioria deles. O conselheiro 197 

informa que os fundos são porcentagens de impostos de vendas de produtos. Danniele 198 
informa que são produtos da construção civil. Deve ser regulamentado e ser efetivo. 199 
Conselheiro Sebastião sugere que deve ser feita uma análise sobre a questão da 200 

habitação no âmbito nacional com relação ao estado deve haver relatos sobre o 201 
planejamento na questão da habitação. Solicita o planejamento estratégico do governo 202 

atual para a Habitação. Informar. Solicita informações sobre o lançamento das casas que 203 
ocorreram pelo Governo. A Conselheira Maria Fernanda informou que se tratava de 204 
empreendimentos já contratados do Programa família Paranaense, Recursos Próprios e 205 

FGTS. Foi definido que deve haver explanação sobre o planejamento da Habitação no 206 
Estado para a plenária. Propõe a discussão da lei federal 11.888/2008 visando a criação 207 
da lei da assistência Técnica do Estado do Paraná e solicita a apresentação de 208 

representante da (UMP) e que a secretaria do CONCIDADESPR arque com as despesas 209 
da palestrante vinda de Maringá. Queremos que a habitação seja vinculada ao que lhe 210 

compete, ou seja a assistência técnica Deliberações aprovadas por unanimidade de 211 
votos. 10. Apresentação da Câmara Técnica de Planejamento: Aguardando alcançar o 212 
quórum necessário, a reunião da Câmara técnica iniciou as 16 horas com a presença de 213 

onze Conselheiros sendo estes: Agnaldo Junior, Segmento Movimentos Sociais; Ailton 214 
Lima, segmento ONGs; Carlos Storer, segmento Poder Público Estadual; Francisco de 215 

Castro, Segmento Poder Público Estadual; Marcelo Antonio, segmento Poder Público 216 
Estadual; Marcia Gomes, Segmento Movimentos Sociais; Neuza Ferreira, Segmento 217 
Movimentos Sociais; Nilson Lopes, Segmento Poder Público Municipal; Olga Freitas, 218 

Segmento Poder Público Federal; Paulo Nobukuni, segmento Profissionais, Acadêmicos 219 
e Pesquisa; Sirlei Cesar, Segmento Trabalhadores; Neuza Matias, Segmento Movimentos 220 
Sociais; Iniciada a Reunião e com a ausência do Sr Gilmario, coordenador eleito desta 221 

Câmara Técnica de Planejamento, foi indicado para coordenador os Trabalhos o 222 
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conselheiro Carlos Augusto Storer e o conselheiro Ailton Lima para relatar. Com objetivo 223 
de resgatar a memória da última reunião que aconteceu ainda no dia vinte e seis de 224 

julho de dois mil e dezoito, o coordenador da reunião fez a leitura da ata. O conselheiro 225 
Carlos citou que das solicitações da reunião anterior da Câmara Técnica foi recebida por 226 

parte da SEDU/PARANACIDADE o cronograma de Atividades da implementação do 227 
Estatuto das Metrópoles no estado do Paraná, material este que será encaminhada de 228 
forma digital para todos os conselheiros desta CT. O conselheiro Nilson informou que 229 

algumas ações em relação ao processo denominado Plano Metrópole Norte, foram 230 
realizadas na região com o agendamento de dois encontros para debater os 231 

encaminhamentos finais. O conselheiro Paulo manifestou interesse em continuar o 232 
debate acerca do PDS Litoral e PDS Norte e algumas manifestações verbais em relação 233 
a este debate foram realizadas pelos conselheiros presentes. Na sequência o 234 

conselheiro Carlos Storer citou duas importantes ações desenvolvidas por técnicos da 235 
SEDU que podem contribuir com nossos Trabalhos nesta Câmara bem como contribuir 236 
com os técnicos municipais em relação aos debates que envolvem o Estatuto das 237 

Metrópoles. Em relação a este material dois estudos já foram finalizados e publicados 238 
sendo o primeiro, “Ênfase das Regiões Metropolitanas”, “Ênfase nos Aglomerados 239 

Urbanos”. “Ênfase das Micro Regiões”, o conselheiro Storer registrou que ao fim desta 240 
terceira publicação acerca do Estatuto das Metrópoles, haverá subsídio para voltar a 241 
discutir com os Municípios os procedimentos necessários a fim de adequar o Estado do 242 

Paraná as regras estabelecidas pela legislação e para isto, sugeriu que a CT estude estes 243 
três documentos, para a partir deles, elaborar uma proposta. A conselheira Olga citou a 244 
necessidade da CT receber informações acerca da Política do Governo do Estado do 245 

ponto de vista do Desenvolvimento Urbano do Estado, considerando que se trata de 246 
uma nova gestão. E destas propostas colocadas pela gestão quais merecem uma 247 

atenção especial por parte do CONCIDADES/PR. O Conselheiro Paulo citou a necessidade 248 
de buscar nos municípios as experiências em relação às integrações que acontecem no 249 
interior do Estado, a exemplo do PDS Litoral e PDS Norte, em especial no 250 

desenvolvimento territorial entre os quais destacou ações em relação à Água, 251 
Agricultura e Turismo. O Conselheiro Carlos Storer, para corroborar com a fala do 252 

Conselheiro Paulo, citou várias outras experiências em relação aos Planos de 253 
desenvolvimento Regional que foram recebidos pela SEDU, o Conselheiro Nilson 254 
solicitou acesso a estes documentos, através da Secretaria Executiva. Assim a Câmara 255 

Técnica de Planejamento pede-se à Secretaria Executiva do CONCIDADES PR que solicite 256 
SEDU PR que informe a CONCIDADES PR e está Câmara Técnica qual o status do processo 257 
de Reativação do Núcleo de acompanhamento da implementação do Estatuto das 258 

Metrópoles. Solicitamos da mesma forma seja elaborado documento de Recomendação 259 
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ao Estado no sentido que interaja com a União em relação da importância do 260 
fortalecimento do IBGE no nosso Estado e no País. Por fim pede-se à Secretária Executiva 261 

que sejam reiterados todos os pedidos que ainda não foram atendidos dos encontros 262 
realizados por esta Câmara Técnica em encontros anteriores devidamente registrados e 263 

sejam disponibilizados no site do CONCIDADES PR os documentos e ou os links de 264 
interesse da Câmara Técnica; Fim da Reunião declarada pelo conselheiro Carlos Storer. 265 
Deliberações aprovadas por unanimidade de votos. 11. Apresentação do Grupo de 266 

Trabalho das Águas: realizada em 21 de março de 2019, com início às 17 h 40, no Hotel 267 
Estação Express, localizado na rua João Negrão, 780 Centro Curitiba – PR. Com a 268 

presença dos conselheiros, conforme lista de presença, iniciou-se com o coordenador 269 
do GT Águas Sr. Erivelton Luiz Silveira do segmento (PPE); representando a SANEPAR 270 
dando as boas-vindas a todos e convidando a conselheira Maria de Fátima Barth Antão 271 

Castro representante do (PPM) para a leitura da ata da última reunião. Foi lembrado do 272 
Projeto de Lei do Senado Federal nº 495/2017 de autoria do senador Tasso Jereissati 273 
que propõe alterações na lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997sobre Política Nacional de 274 

Gestão Recursos Hídricos para introduzir os mercados de águas como instrumento 275 
destinado a promover alocação mais eficiente e por último o artigo que trata da outorga 276 

do direito de uso dos Recursos Hídricos. O conselheiro José Abel Brina (ONGS) Cidade 277 
Aberta e o Conselheiro Jair Francisco dos Santos (PPE) SANEPAR. Levantaram a 278 
necessidade dos membros do GT acompanharem o Projeto de Lei do Senado Federal. 279 

Eles ressaltaram que a MP 844/2018 foi extinta pelo Presidente Michel Temer. Em 280 
seguida criada uma nova MP868/2018 de 27/12/2018. Foi decidido que o GT fará análise 281 
destas para a próxima reunião. Dando continuidade o Senhor Jair citou o Decreto 282 

9.642/2018, de 28/12/2018 a qual determina a extinção gradual dos subsídios nas tarifas 283 
energéticas por meio do fundo setorial da conta do desenvolvimento Energético (CDE), 284 

incluindo subsídios para saneamento. A partir de 2019 o referido subsidio será de 20% 285 
ao ano até ser extinto em 2023, o GT deliberou sobre analisar e acompanhar tal decreto. 286 
Em continuidade, a conselheira Fátima secretária do GT informa que recebeu Ata de 287 

Audiência Pública sobre abastecimento de água realizada em 19/12/2018 no Município 288 
de Quatiguá, a ata foi entregue pelo Presidente da Câmara de Quatiguá, Senhor 289 

Chrystian Reis Gavão Coser. Deliberações: vereadores: Eduardo Molina e Pedro 290 
Francisco Toledo solicitam à plenária: leitura e aprovação para que esta ata seja 291 
encaminhada através do CONCIDADES para: Instituto Àgua e Terra, Polícia Ambiental e 292 

Ministério Público do Paraná. Mediante ofício do CONCIDADES solicitando que verifique 293 
as outorgas existentes na Bacia que abastece o Município de Quatiguá à montante de 294 
captação; Identificação de possíveis captações clandestinas; existência de atividades de 295 

preservação e conservação do manancial por parte do município. Ata de Audiência 296 
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Pública segue anexa a Ata deste GT. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 3ª 297 
Reunião do Grupo de Trabalho Águas. Deliberações aprovadas por unanimidade de 298 

votos. 12. Apresentação do Grupo de Trabalho Conflitos Fundiários: Reunião do Grupo 299 
de Trabalho Conflitos Fundiários, ocorreu no dia vinte e um de março do ano de dois mil 300 

e dezenove. No hotel Estação Express situado na Rua João Negrão, 780 – Centro de 301 
Curitiba/Pr. Contou com a participação dos seguintes conselheiros: Sirlei Cesar de 302 
Oliveira, trabalhadores – FETRACONSPAR; Alcione Cunha ONGs – AGAP – DEVIVA; 303 

Mauro Sergio Langoski, – CMP; Tais Rafaela Bueno – CMP; Joseli Collaço – CMP; Hilma 304 
de Lurdes Santos, Movimentos Sociais – MNLM; Neuza Ferreira – UMP; Custódio 305 

Rodrigues do Amaral, representando a CONAN; Andressa do Prado Góis – SEMA. Iniciou-306 
se com a indicação do conselheiro Sirlei Cesar de Oliveira representando a 307 
FETRACONSPAR para coordenar, e a conselheira Tais Rafaela Bueno – CMP, para 308 

secretariar. Verificou-se a ausência da ata anterior ocasionando dificuldade para 309 
lembrar das demandas existentes. Com a colaboração e anotações dos conselheiros, foi 310 
possível lembrar de uma parte da memória da reunião passada a qual foi verificado os 311 

encaminhamentos apresentados, porém não foram suficientes para contemplar as 312 
solicitações do Grupo de Trabalho, sendo assim os conselheiros concordaram com a 313 

necessidade de solicitar mais informações. Deliberações: Solicitar aos órgãos do 314 
governo (SEDU, COHAPAR, SESP e a Procuradoria de Habitação, Urbanismo e 315 
Regularização Fundiária (COORTERRA) para que informem quais são as áreas urbanas 316 

em conflito e com mandatos de reintegração de posse existentes neste momento no 317 
Estado do Paraná através de ofício do CONCIDADES. Reiterado o pedido da conselheira 318 
Maria das Graças Silva de Souza do UMP pediu para que seja analisada a criação de uma 319 

diária de deslocamento para mediação do ato do conflito e posterior prestação de 320 
contas. Os membros da GT solicitam informações do Governo do Estado referente ao 321 

decreto nº 10.438 de 10/07/2018, onde foi criada uma comissão de Mediação Conflitos 322 
Fundiários no âmbito do Governo Estadual, não constando o CONCIDADES em sua 323 
composição. Nada mais a tratar, a presente reunião deu-se por encerrada. O Secretário 324 

Sr. Orlando Bonette informou que com a criação da Superintendência de Diálogo e 325 
Interação Social (SUDIS), o decreto mencionado será extinto e será criado um novo 326 

decreto. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos. 13.Apresentação do 327 
Grupo de Trabalho Acompanhamento dos Conselhos. Reunidos no vigésimo primeiro 328 
dia do mês de março de dois mil e dezenove, na sala de número dois do Hotel Estação 329 

Express na cidade de Curitiba, Paraná, com a presença dos seguintes conselheiros: Ailton 330 
Lima, das ONGS; Ana Lucia, dos Movimentos Sociais; Aparecido Castro, dos Movimentos 331 
Sociais; Carlos Storer, do Poder Público Estadual; Márcia Gomes, dos Movimentos 332 

Sociais; Nilson Lopes, do Poder Público Municipal. Iniciaram a reunião às dezessete 333 



CONCIDADES PARANÁ 
horas e trinta minutos, registrando que o atraso ocorreu com base na necessidade de 334 
alcançar um quórum mínimo para início dos Trabalhos. Os conselheiros presentes, com 335 

o objetivo de resgatar a memória do Grupo de Trabalho devido ao grande período de 336 
intervalo ocorrido desde a última reunião. O conselheiro Carlos Storer realizou a leitura 337 

da Ata do último encontro que foi realizado no dia vinte e seis de julho de dois mil e 338 
dezoito. Fim da leitura e aberta a palavra aos presentes, o conselheiro Carlos Storer com 339 
base na ata anterior, sugeriu que as minutas em relação à Lei do CONCIDADES Municipal 340 

de Cascavel, a proposta de Lei Estadual e o Decreto Nacional sejam disponibilizadas no 341 
site do CONCIDADES PR para acesso dos conselheiros, sugestão acatada e aprovada por 342 

todos os presentes. O conselheiro Nilson registrou sua preocupação em relação a 343 
qualidade dos Trabalhos que vem sendo realizados em relação a elaboração dos Planos 344 
Diretores, citando entre outras observações que é possível encontrar empresas 345 

praticando valores que variam de R$ 5.000,00 a 30.000,00, valores inviáveis de acordo 346 
com as técnicas necessárias que devem ser aplicadas para a realização de qualquer 347 
documento em relação a Revisão do Plano Diretor por menor que seja o município. Em 348 

relação a esta situação o conselheiro Carlos informou que a SEDU PR criou um 349 
formulário de orientação para definir a composição dos custos para os processos de 350 

revisão dos Planos Diretores, e que todos os municípios estão sendo orientados a buscar 351 
pelo menos cinco orçamentos para balizar o processo de contratação da empresa que 352 
irá participar do processo de revisão dos planos bem como todo município tem que 353 

apresentar a ETM – Equipe Técnica Municipal e a participação do conselho local. Este 354 
formulário pode ser solicitado junto com Termo de Referência no 355 
SEDU/PARANACIDADE. Ainda em relação a esta pauta o conselheiro Carlos Storer citou 356 

o Portal dos Municípios: www.municipios.pr.gov.br para acompanhar as ações dos 357 
Municípios do Paraná em relação a implementação dos Planos diretores. O processo é 358 

todo eletrônico facilitando o processo de verificação e validação das informações bem 359 
como a identificação de possíveis tentativas de fraude em relação a elaboração dos 360 
Planos. Este sistema permite ainda o bloqueio do Município para o recebimento de 361 

recursos do SFM Sistema de Financiamento os Municípios -; de Ações no Estado do 362 
Paraná, tendo como agentes técnicos a SEDU/Paraná Cidade e como Agente Financeiro 363 

o FOMENTO PARANÁ. O Conselheiro Aparecido registrou o desejo deste Grupo de 364 
Trabalho receber informações acerca do funcionamento dos Conselhos Municipais, em 365 
especial na sua fala do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de 366 

Maringá. A Conselheira Ana Lucia que reside em Cidade de Maringá e foi membro do 367 
Conselho citado, por duas gestões. Comprometeu-se a disponibilizar para a Secretaria 368 
Executiva os documentos e links que possam esclarecer as dúvidas dos Conselheiros. 369 

Proposta aceita por todos os presentes. Chegando ao fim deste encontro do Grupo de 370 
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Trabalho de acompanhamento dos Conselhos Municipais, em relação aos assuntos 371 
gerais debatidos pelo Grupo registrou -se uma consideração importante em relação a 372 

extinção do Ministério das Cidades e por consequência o Conselho Nacional das Cidades, 373 
mesmo que esta última informação ainda não esteja clara para o Conselho e muito 374 

menos para o conjunto da sociedade, os conselheiros presentes registraram a 375 
necessidade de ficarem todos atentos às movimentações que estão sendo realizadas em 376 
especial à nível nacional já que a Política de Desenvolvimento Urbano e toda a história 377 

já investida neste processo no Paraná tem o compromisso de continuidade não só por 378 
parte do Secretário de Desenvolvimento Urbano mas também do Governador do Estado 379 

o que faz com que este CONCIDADES/PR tenha sua responsabilidade aumentada no 380 
sentido de iniciar o debate de forma mais íntima e ativa em relação a Política de 381 
Desenvolvimento Urbano do Estado, respeitando as demandas de ordem Nacional mas 382 

com base forte nas Políticas Públicas Estaduais e o impacto nos Conselhos Municipais 383 
que tais ações podem desencadear. As dezenove horas e dez minutos a reunião foi 384 
encerrada e não havendo nada mais à registrar, eu, Ailton Lima, (ONGs), relator Ad Hoc 385 

desta reunião encerro a presente Ata que será lida no Pleno do Conselho e encaminhada 386 
à Secretaria Executiva. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 40ª Reunião 387 

Ordinária. Juliana da Luz Oliveira assessora do CONCIDADES PR, lavrei a presente ata, 388 
que após lida e aprovada por todos os conselheiros presentes. 389 


