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Conselho Estadual das Cidades

(1)ATA  DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL 
(2)DAS CIDADES –CONCIDADES PARANÁ,  realizada no dia vinte de agosto de 2010, 
(3)com início às oito horas e trinta minutos na sala TAKUMI do Hotel Nikko, localizado na 
(4)Rua Barão do Rio Branco 546, com a presença dos Senhores Conselheiros:  1)Alceu 
(5)Valdomiro Blaca do Nascimento, suplente, segmento Movimento Sociais e Populares, 
(6)entidade Confederação Nacional das Associações de Moradores –CONAM; 2)Anselmo 
(7)Schwertner, suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Movimento 
(8)Nacional  de  Luta  pela  Moradia  -  MNLM;  3)Carlos  Roberto  Bittencourt,  suplente, 
(9)segmento  Poder  Público  Estadual,  entidade  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura  e 
(10)Abastecimento - SEAB; 4)Daniel Teixeira da Cruz, suplente, segmento Poder Público 
(11)Municipal  Executivo,  entidade  Associação  dos  Municípios  da  Região  Sudoeste  do 
(12)Paraná-  AMSULEP;  5)Elaine  Stalbaum,  titular,  segmento  Poder  Público  Municipal 
(13)Executivo,  entidade  Associação  dos  Municípios  do Sudoeste  do  Paraná  –  AMSOP; 
(14)6)Elizabeth  Bueno Cândido, suplente,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares, 
(15)entidade  Central  de  Movimentos  Populares  -  CMP;  7)Emanuel  Leem, suplente, 
(16)segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Frente Afrobrasileira de Cultura e 
(17)Estudos - FACE;  8)Jocely Maria Thomazoni Loyola, titular, segmento Poder Público 
(18)Estadual,  entidade Companhia de Habitação do Paraná -  COHAPAR;  9)Joel Tadeu 
(19)Côrrea,  titular,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Confederação 
(20)Nacional  das Associações de Moradores – CONAM/FAMOPAR;  10)José Aparecido 
(21)Leite, titular, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade  Instituto Brasileiro 
(22)dos Deficientes Visuais em Ação – IBDVA; 11)Leovalda Rodrigues Moreira, suplente, 
(23)segmento  Observadora  da Sociedade Civil,  entidade Conselho Regional  de  Serviço 
(24)Social – CRESS;  12)Lídia Tomoco Miyagui Mizote,  titular, segmento Poder Público 
(25)Municipal  Executivo,  entidade  Comunidade  dos  Municípios  da  Região  de  Campo 
(26)Mourão – COMCAM;  13)Luiz Carlos Da Silva Herlain, titular, segmento Movimentos 
(27)Sociais e Populares, entidade Central de Movimentos Populares – CMP; 14)Maria das 
(28)Graças Silva de Souza, titular, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade 
(29)União Nacional por Moradia Popular –UNMP; 15)Maria Helena Gusso Mattos,  titular, 
(30)segmento  Poder  Público  Estadual,  entidade  Secretaria  de  Estado  da  Segurança 
(31)Pública/Departamento  de  Trânsito  do  Paraná  –  SESP/DETRAN;  16)Mario  César 
(32)Marcondes,  titular,  segmento  Poder  Público Municipal  Legislativo,  entidade Câmara 
(33)Municipal de Telêmaco Borba;  17)Mirabel Caldeira Lopes, suplente, segmento Área 
(34)Empresarial,  entidade Associação Comercial  e Industrial  de Foz do Iguaçu – ACIFI;  
(35)18)Otávio  Batista  da  Silva,  suplente,  segmento  Poder  Público  Estadual,  entidade 
(36)Secretaria  de  Estado  da  Indústria,  do  Comércio  e  Assuntos  do  Mercosul  -  SEIM; 
(37)19)Pépe Roberto Salvatierra Maldonado,  titular, segmento Poder Publico Municipal 
(38)Executivo,  entidade  Associação  dos  Municípios  do  Centro-Sul  do  Paraná  – 
(39)AMCESPAR;  20)Ricardo  Tempel  Mesquita, suplente,  segmento  Área  de 
(40)Trabalhadores, entidade Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná – 
(41)SINDARQ/PR;  21)Sara  Regina  Gorsdorf,  titular,  segmento  Organizações  não-
(42)governamentais  -  ONGS,  entidade  Terra  de  Direitos  –  Organização  de  Direitos 
(43)Humanos;  22)Simone de Fátima Campos Cogo,  suplente, segmento Poder Público 
(44)Estadual,  entidade  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  – 
(45)SEMA;  23)Sirlei  Cesar  de  Oliveira,  suplente,  segmento  Área  de  Trabalhadores, 
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(46)entidade Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do 
(47)Estado do Paraná- FETRACONSPAR/NCST;  24)Valdir  Aparecido Mestriner,  titular, 
(48)segmento  Área  de  Trabalhadores,  entidade  Central  Única  dos  Trabalhadores  – 
(49)CUT/SINDIURBANO/PR;  25) Valter Fanini, titular, segmento Área de Trabalhadores, 
(50)entidade Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – SENGE; Presentes como 
(51)visitantes:  Vanessa Tonoko,  Aline Vieira de Souza,  Jocieli  Majewski,  Larissa do 
(52)Rocio  G.  Antezana,  Adrianne  Alher,  Terezinha  Aparecida  de  Lima,  Clarisse 
(53)Metzner,  Janaína  A.  Martinello,  Valdir  D.  Moraes,  Danielle  A.  Avein,  presentes 
(54)também o Senhor Mario João Figueiredo, Diretor Geral da SEDU e o Senhor Antonio 
(55)Weinhardt Junior, Secretário Executivo do Conselho Estadual das Cidades. A pauta 
(56)para  a  presente  reunião  é  a  seguinte: 1. Abertura  Regimental;  2.  Informes  da 
(57)Secretaria Executiva;  3.  Aprovação da pauta;  4. Leitura e aprovação da ata da 10ª 
(58)reunião ordinária;  5. Apresentação da COHAPAR da Metodologia para elaboração do 
(59)Plano  Estadual  de  Habitação  de  Interesse  Social  do  Paraná;  6. Apresentação  do 
(60)Projeto  Cidades  em  Debate;  7. Leitura  e  Indicativos  do  Grupo  de  Trabalho  de 
(61)Prevenção e  Mediação  de  Conflitos  Fundiários  Urbanos;  8. Indicação da Comissão 
(62)Coordenadora que auxiliará o Presidente e a Secretaria Executiva conforme Art.12, I, II,  
(63)III e IV e §1º e § 2º do Regimento Interno; 9. Resolução Normativa sobre o custeio dos 
(64)conselheiros;  10.  Relatos das Câmaras Técnicas;  11.  Formação de GT para trabalhar 
(65)na questão da capacitação, qualificação de conselheiros e planejamento de ações do 
(66)Conselho  Estadual  das  Cidades  para  2011;  12. Encaminhamento  dos  formulários 
(67)preenchidos pelos conselheiros com sugestão de pauta para a próxima reunião;  13. 
(68)Encerramento. Com a verificação de quorum foi  feita a abertura regimental  pelo Sr.  
(69)Mário João Figueiredo, Diretor Geral da SEDU e Presidente “ad hoc” da reunião que 
(70)solicitou a plenária para iniciar os trabalhos com a apresentação da COHAPAR, item 5 
(71)da  pauta  o  que  foi  consentido  pelos  presentes.  Realizada  a  apresentação  da 
(72)COHAPAR  da  Metodologia  para  elaboração  do  Plano  Estadual  de  Habitação  de 
(73)Interesse Social do Paraná pela representante e conselheira Jocely Maria Thomazoni 
(74)Loyola foi aberta a palavra para esclarecimentos solicitando inscrição dos interessados 
(75)que realizaram as perguntas e tiraram suas dúvidas respondidas pela apresentadora e 
(76)ficou formalizado um convite pelo coordenador da câmara técnica de habitação para 
(77)que  a  mesma  participe  da  próxima  reunião  da  câmara  que  foi  aceito  pela 
(78)apresentadora.  Concluída  a  apresentação  da  COHAPAR  o  senhor  Mário  João 
(79)Figueiredo retoma os trabalhos e passa a palavra para o senhor Antonio Weinhardt 
(80)Junior para dar os Informes da Secretaria Executiva atendendo ao item 2 da pauta. 
(81)Iniciado os informes foram lidos os nomes dos conselheiros que justificaram ausência 
(82)na 11ª  reunião ordinária:  Ana Cláudia  Bento  Graf  da PGE,  Jerson Godoy Leski  da 
(83)AEANOPAR,  Kurt  Nielsen  Junior  da  AMSULPAR,  Ronald  Peixoto  Drabik  da  ACIC, 
(84)Urânia Flores da SPU e Valdir Grígolo da ACIG. Posteriormente foram nominados os 
(85)conselheiros  substituídos  e  seus  indicados,  pela  entidade  do  SINDARQ/PR  a 
(86)conselheira  Ana Carmen de Oliveira  solicitou afastamento temporário  em função de 
(87)sua candidatura a deputada estadual e está indicado para substiuí-la o senhor Ricardo 
(88)Tempel  Mesquita.  A  SANEPAR substitui  sua  representante  Maria  Arlete  Rosa  pelo 
(89)senhor Hamilton Aparecido Gimenes e a COHAPAR substituí seu representante Jorge 
(90)da  Conceição  Guerra  pela  senhora  Jocely  Maria  Thomazoni  Loyola.  Em seguida  o 
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(91)senhor  Mário  João  Figueiredo  dá  informação  sobre  o  andamento  do  processo  da 
(92)criação  do  CONCIDADES  PARANÁ  em  Lei  afirmando  que  a  SEDU  já  realizou  o 
(93)resultado do Seminário em norma legislativa e o processo já se encontra na PGE para 
(94)apreciação  legal  e  encaminhamento  formal  do  executivo  ao  legislativo.  O  senhor 
(95)Antonio Weinhardt Jr. continua com os informes dizendo que uma das solicitações de 
(96)pauta da reunião passada sobre o resultado da  Conferência Nacional será distribuída 
(97)assim  que  o  Conselho  Nacional  disponibilizar  o  relatório  final,  até  o  momento  não 
(98)houve  a  distribuição.  Continuando  os  informes  foi  dito  que  o  item  que  trata  do 
(99)Seminário sobre Mobilidade e Acessibilidade Urbana e o Seminário sobre Saneamento, 
(100)solicitados em plenário,  a  Secretaria  Executiva  convocou para  reunião a Comissão 
(101)dos  Seminários  e  dos  cinco  membros  compareceram  somente  duas  pessoas  e  a 
(102)reunião não foi  realizada.  Em seguida a mesa é  composta  com os representantes 
(103)presentes  dos  segmentos  que  compõe  a  Comissão  Coordenadora  que  são: 
(104)conselheiro  Pepe Roberto Salvatierra Maldonado da AMCESPAR, conselheiro  Sirlei 
(105)César de Oliveira da FETRACONSPAR, conselheiro Mirabel Caldeira Lopes da ACIFI 
(106)e conselheira Sara Regina Gorsdorf da Terra de Direitos. Em seguida o senhor Mário 
(107)João Figueiredo assume os trabalhos encaminhando o item 3 – Aprovação da Pauta 
(108)quando alguns conselheiros se pronunciaram e foi pedida a leitura dos itens de pauta 
(109)pelo conselheiro José Leite. Feita a leitura foi solicitada inversão de assuntos de pauta 
(110)com a mesa solicitando a manutenção da pauta original  e ficou de liberado por 12 
(111)votos a favor contra 04 votos contra e sem nenhuma abstenção que a pauta seria 
(112)mantida como apresentada. Em seguida o senhor Mário João Figueiredo encaminha o 
(113)item  4  –  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  10ª  reunião  ordinária  e  pergunta  da 
(114)necessidade  de  leitura  uma  vez  que  a  mesma  foi  encaminhada  duas  vezes  aos 
(115)conselheiros,  na  consulta  a  plenária  houve  14  manifestações  pela  não  leitura,  02 
(116)abstenções e nenhuma manifestação contrária.  Não precisando da leitura o senhor 
(117)Mário João Figueiredo pergunta se há alguma consideração a ser feita na Ata da 10ª 
(118)Reunião Ordinária e como não houve nenhuma manifestação a ata foi aprovada por 
(119)todos  os  conselheiros  presentes.  Em  seguida  o  senhor  Mário  João  Figueiredo 
(120)encaminha o item 6 – Apresentação do Projeto Cidade em Debate pelas alunas da 
(121)Faculdade  Positivo,  Larissa  do  Rocio  G.  Antezana  e  Aline  Vieira  de  Souza,  que 
(122)informam tratar-se  de  um convênio  feito  entre  o  Ministério  Público  do  Paraná  e  a 
(123)Faculdade Positivo através dos cursos de Arquitetura, Direito e Assistência Social e 
(124)que  tem o  intuito  de  ampliar  os  canais  de  participação  da  sociedade  civil  em um 
(125)processo  que  divulgue  as  ações,  propostas  e  que  impulsionem  possibilidades  e 
(126)garantia  do  desenvolvimento  de  políticas  setoriais  para  a  construção  de  uma 
(127)cidadania  plena  e  principalmente,  para  que  a  população  esteja  atenta,  participe, 
(128)fiscalize, exerça seus direitos e cumpra seus deveres. O Projeto Cidade em Debate 
(129)pode ser acompanhado através do portal www.cidadeemdebate.net. Neste momento o 
(130)senhor Mário João Figueiredo informa que terá que deixar a reunião devido à reunião 
(131)com o Ministério dos Esportes onde será discutida a possibilidade da construção de 
(132)um Centro de Treinamento de Esportes Paraolímpicos e que será o primeiro centro 
(133)com  esta  envergadura  na  América  Latina,  e  passa  os  trabalhos  da  mesa  para  a 
(134)Secretaria  Executiva  e  a  Comissão  Coordenadora.  Fica  definido  pela  Comissão 
(135)Coordenadora que a coordenação da mesa seja feita  pelo Secretário  Executivo  do 
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(136)conselho,  senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  que  inicia  a  condução  dos  trabalhos 
(137)encaminhando o item 7 – Leitura e indicativos do GT de Prevenção e Mediação de 
(138)Conflitos Fundiários Urbanos cuja coordenação é da entidade Terra de Direitos com 
(139)sua representante conselheira Sara Regina Gorsdorf.  A conselheira e coordenadora 
(140)Sara  Regina  Gorsdorf  passa  o  relato  da  reunião  do  GT para  o  conselheiro  Valdir 
(141)Mestriner  que  inicia  falando  sobre  o  acontecido  no  dia  anterior  e  apresenta  os 
(142)encaminhamentos resultantes que são: a) Que a Resolução Recomendada nº 87 do 
(143)Conselho  Nacional  seja  assumida  na  sua  integralidade  pelo  Conselho  Estadual; 
(144)b)Sugestão de Seminário Estadual para fazer a apropriação do contido na Resolução 
(145)nº87 envolvendo atuais e futuros conselheiros, bem como todos os entes envolvidos 
(146)na resolução debatam a política para que ela possa ser implantada. De uma maneira 
(147)geral  quando  se  fala  em  capacitação  é  o  estado  que  procura  formar  agentes  da 
(148)sociedade  civil,  a  proposta  é  que  os  agentes  públicos  sejam  capacitados  pelos 
(149)movimentos  sociais  para  mostrar  a  visão  da  sociedade  civil  sobre  como deve  ser 
(150)tratada  a  questão  da  prevenção  e  mediação  dos  conflitos  da  terra,  e  também  a 
(151)necessidade  de  se  aprofundar  o  relacionamento  do  CONCIDADES  PR  com  o 
(152)CONCITIBA  e  outros  conselhos  municipais;  c)  Correspondência  do  CONCIDADES 
(153)PARANÁ a todas as entidades do estado, solicitando que se indique todos os imóveis 
(154)públicos vazios e que futuramente poderiam ser utilizados para habitação de interesse 
(155)social. Os encaminhamentos dos dois itens propostos são: O Seminário ficará a cargo 
(156)4do GT que encaminhará o formato, a dimensão, os convidados para palestras, dia e 
(157)hora  do  Seminário  e  encaminhará  a  Secretaria  Executiva  para  viabilizar  e  coloca 
(158)como  proposta  que  seja  realizado  um  dia  antes  da  próxima  reunião  do  conselho 
(159)estadual que seria na quarta-feira um dia antes da reunião das CTs ficando a próxima 
(160)reunião  com  três  dias  de  duração.  A  correspondência  a  ser  encaminhada  a 
(161)coordenação do GT indicará propostas, as entidades que as receberão e a minuta da 
(162)correspondência  para  a  Secretaria  Executiva  fazer  os  encaminhamentos  de 
(163)postagem, as propostas foram aprovadas sem objeção. Em seguida foi apresentada 
(164)uma proposta  de  Resolução  a  ser  enviada  aos  conselhos  municipais  paranaenses 
(165)sobre a Resolução Recomendada nº87 do ConCidades Nacional com o seguinte teor: 
(166)“O CONCIDADES PARANÁ recomenda a todos os Conselhos Municipais do Estado 
(167)do Paraná para que seja iniciada a discussão sobre a Resolução Recomendada nº87 
(168)do Conselho Nacional das Cidades e indica a necessidade da criação de grupos de 
(169)trabalhos municipais  para  encaminhar  os  debates  e  a disponibilização de materiais 
(170)afins”. O plenário do CONCIDADES PARANÁ aprova a Resolução Recomendada e 
(171)solicita  ampla  divulgação  pela  Secretaria  Executiva  do  conselho.  Passando  para  o 
(172)item  8  -  Indicação  da  Comissão  Coordenadora  que  auxiliará  o  Presidente  e  a 
(173)Secretaria Executiva conforme Art.12, I, II, III e IV e §1º e § 2º do Regimento Interno  
(174)da final  da 11ª reunião ordinária até os trabalhos regimentais da 12ª ficou definida 
(175)assim a próxima Comissão Coordenadora: Movimentos  Sociais  e  Populares  – 
(176)Luiz  Carlos  da  Silva  Herlain  -  CMP;  Poder  Público  Municipal  –  Lídia 
(177)Tomoco  Miyagui  Mizote  –  COMCAM;  Área  de  Trabalhadores  –  Valdir 
(178)Aparecido  Mestriner  –  CUT/SINDIURBANO;  Área  Empresarial  –  Ronald 
(179)Peixoto  Drabik  –  ACIC;  Área  Profissional,  Acadêmica  e  de  Pesquisa  – 
(180)Agostinho  Celso  Zanelo  de  Aguiar  –  CREA/Pr;  Organizações  Não-
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(181)Governamentais  -  Sara  Regina  Gorsdorf  –  Terra  de  Direitos.  Em 
(182)seguida  o  senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  Encaminha  o  item  9  – 
(183)Resolução  Normativa  sobre  o  custeio  dos  conselheiros  e  apresenta  o 
(184)documento  da  SEDU  e  os  formulários  que  compõe  cada  solicitação  de 
(185)viagem  dos  conselheiros  para  as  reuniões  do  conselho  estadual.  Após 
(186)esta  apresentação  são  encerradas  as  atividades  da  manhã  terminando  a 
(187)reunião  às  11h45  e  solicitado  a  todos  para  retorno  às  14h00  conforme 
(188)determina  a  pauta  aprovada.  As  atividades  são  iniciadas  no  período  da 
(189) tarde  às  14h10  e  o  coordenador  da  mesa  solicita  a  composição  da 
(190)Comissão  de  Acompanhamento  do  processo  de  criação  da  lei  do 
(191)conselho  estadual,  proposta  que  foi  apresentada  e  aprovada  por  15 
(192)conselheiros  com  uma  abstenção  e  nenhuma  objeção.  Aprovada  a 
(193)criação  do  GT  fica  também  firmado  que  a  Secretaria  Executiva  em  até 
(194)15  dias  deverá  agendar  uma  reunião  com  a  PGE,  o  GT  é  composto  da 
(195)seguinte  maneira:  Movimentos  Sociais  e  Populares –  Luiz  Carlos  da 
(196)Silva  Herlain  -  CMP;  Poder  Público  –  indicação  posterior,  f icou  decidido 
(197)que  cabe  a  Secretaria  Executiva  buscar  junto  ao  segmento  o 
(198)representante;  Área  de  Trabalhadores  –  Valdir  Aparecido  Mestriner  – 
(199)CUT/SINDIURBANO;  Área  Empresarial  –  indicação  posterior,  f icou 
(200)decidido  que  cabe  a  Secretaria  Executiva  buscar  junto  ao  segmento  o 
(201)representante;  Área  Profissional,  Acadêmica  e  de  Pesquisa  – 
(202)indicação  posterior,  f icou  decidido  que  cabe  a  Secretaria  Executiva 
(203)buscar  junto  ao  segmento  o  representante;  Organizações  Não-
(204)Governamentais  -  Sara  Regina  Gorsdorf  –  Terra  de  Direitos.  Em seguida 
(205)o senhor Antonio Weinhardt  Jr.  dá andamento à reunião para tratar do assunto do 
(206)item 10 – Relato das Câmaras Técnicas e informa que houve reunião na Câmara 
(207)Técnica de Habitação e houve reunião conjunta da Câmara Técnica de Planejamento 
(208)e Gestão do Solo e Territorialidade com a Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e 
(209)Mobilidade Urbano devido ao tema da pauta ser comum as duas CT, e não houve 
(210)reunião da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental por falta de pauta. O senhor 
(211)Antonio  Weinhardt  Jr.  afirma  ainda  que  na  reunião  conjunta  ocorrida  a  Câmara 
(212)Técnica  de  Planejamento  e  Gestão  do  Solo  e  Territorialidade  não  teve  quorum  e 
(213)apesar da reunião conjunta ter ocorrido com os componentes presentes desta CT a 
(214)mesma  não  poderá  apresentar  relato  que  seja  de  exclusividade  de  sua  CT.  O 
(215)coordenador da mesa pergunta se há preferência dentre as CT de fazerem o relato.  
(216)Como não houve manifestação de seus coordenadores foi  solicitado que a  CT de 
(217)Habitação  inicie  seu  relato  e  posteriormente  a  CT  de  Trânsito,  Transporte  e 
(218)Territorialidade faça o relato da reunião conjunta. O coordenador da CT de Habitação 
(219)conselheiro Joel Tadeu Correa relata que na questão do CADMUT que a proposta da 
(220)de remoção de áreas de risco e as famílias com pendência no CADMUT propõe que 
(222)seja feita uma anistia dessas famílias através de um ajuste de conduta com utilização 
(223)do  Termo  de  Ajuste  de  Conduta-TAC,  e  como  encaminhamento  a  estas  questões 
(224)propõe que seja feita uma Resolução do conselho estadual ao conselho nacional para 
(225)acatar estas deliberações, esta Resolução será formatada e apresentada na próxima 
(226)reunião do plenário para apreciação pela Câmara Técnica. Continuando o relato ao 
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(227)próximo item da pauta da CT de Habitação que tratou de como fazer  um controle 
(228)social com relação à venda das casas destinadas a Habitação de Interesse Social foi  
(229)proposto  à  criação  de  uma  Resolução  Recomendada  com  objetivo  de  definir  
(230)parâmetros  que  ajude na  construção  nacional  deste  tema.  Para  esta  resolução foi 
(231)formada  uma  comissão  na  CT  composta  do  conselheiro  Anselmo  Schwertner,  da 
(232)conselheira Maria das Graças Silva de Souza e da representante do Ministério Público 
(233)Clarice Metzner que farão sua elaboração para apreciação da plenária. A CT aponta 
(234)também indicativos para debate que trate sobre os recursos liberados para habitação 
(235)sejam passados pelo Conselho Gestor para possibilitar o controle. A CT de Habitação 
(236)sugere também que para a próxima reunião ter um mapeamento no Paraná do “Minha 
(237)Casa Minha Vida” – COHAPAR – COHAB – CAIXA ECONOMICA FEDERAL a quem 
(238)for de competência e encaminha para que a Secretaria Executiva faça uma solicitação 
(239)sobre  a  composição  dos  Conselhos  Municipais  das  Cidades  –  principalmente 
(240)daqueles  que  estiveram  na  Conferência,  este  encaminhamento  foi  complementado 
(241)para que esta solicitação seja feita a todos os municípios paranaenses. Colocados os 
(242)encaminhamentos  para  apreciação  da  plenária  foram  aprovados.  Em  seguida  foi 
(243)passada  a  palavra  ao  Coordenador  da  CT  de  Trânsito,  Transporte  e  Mobilidade 
(244)Urbana conselheiro José Aparecido Leite para relato da CT. O coordenador passou a 
(245)palavra para o Secretário da CT conselheiro Luiz Carlos da Silva Herlain que conduziu 
(246)o relato fazendo apresentação do encaminhamento de uma proposta de Resolução e 
(247)fez a leitura da mesma que contém os seguintes termos: “ O CONCIDADES PARANÁ 
(248)por indicação da Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e da 
(249)Câmara  Técnica  de  Planejamento  e  Gestão  do  Solo  Urbano  e  Territorialidade, 
(250)resolvem:  1-Constituir  um  grupo  de  trabalho  do  CONCIDADES  PR  para 
(251)acompanhamento de todos os investimentos públicos relativos à Copa do Mundo de 
(252)2014 e Olimpíadas/Paraolimpíadas 2016, articulando-se na medida do possível  com 
(253)os trabalhos do CONCITIBA e do ministério público para o mesmo fim. 2-Realização 
(254)de reunião extraordinária do CONCIDADES PR para a apresentação pelos dirigentes 
(255)e técnicos das entidades responsáveis dos planos e projetos do evento da Copa do 
(256)Mundo de 2014 e Olimpíadas/Paraolimpíadas 2016. 3-Solicitar ao governo Estadual e 
(257)o Governo Municipal de Curitiba a apresentação das propostas de investimentos que 
(258)envolvem  recursos  públicos  para  o  evento  da  Copa  do  Mundo  de  2014  e 
(259)Olimpíadas/Paraolimpíadas  2016,  bem  como  as  informações  sobre  a  forma  de 
(260)organização do grupo de trabalho formado pelo governo do estado e pela prefeitura 
(261)municipal de Curitiba. 4-Solicitar da SEDU todas as condições para o funcionamento 
(262)do  grupo  de  trabalho  a  ser  constituído  por  esta  resolução  para  permitir  o 
(263)acompanhamento  técnico,  jurídico  e  financeiro  das  intervenções  a  serem 
(264)implementadas  pelo  poder  publico  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014  e 
(265)Olimpíadas/Paraolimpíadas  2016,  bem como para  as  demais  intervenções  urbanas 
(266)em mobilidade e logística nos municípios do Paraná. 5 - Convidar o Ministério Público 
(267)Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual  para  apresentar  suas  estratégias  de 
(268)acompanhamento  e  fiscalização  dos  planos  e  investimentos  governamental  para  a 
(269)Copa  2014  e  Olimpíadas/Paraolimpíadas  2016”.  Na  sequência  foi  colocado  que  a 
(270)primeira reunião da Câmara Técnica ficou definida a solicitação sobre os Planos de 
(271)mobilidade do governo do Estado e do Ministério das Cidades, tendo em vista até a 
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(272)presente  data  não ter  sido  recebida,  pela  Coordenação da Câmara,  uma resposta 
(273)sobre as solicitações, requeremos: “Qual o Pano de Mobilidade do Governo do Estado 
(274)do Paraná, suas fontes de recursos e as formas de acessos, questão esta que deverá 
(275)ser  encaminhado  aos  órgãos  do  estado  que  trata  da  Política  de  Desenvolvimento 
(276)Urbano e Transporte”. E continua outro encaminhamento que diz: “Tendo em vista na 
(277)primeira reunião da Câmara Técnica ter sido solicitado a presença dos responsáveis 
(278)pelo  gerenciamento  do  transporte  intermunicipal  de  passageiro  do  estado  para 
(279)apresentar a política da área de transporte de passageiro e o andamento do processo 
(280)de  licitação  do  transporte  de  passageiro,  não  havendo  resposta  a  câmara  técnica 
(281)solicita: Convidar para a próxima reunião da câmara técnica o Secretário Estadual de 
(282)Transporte e o superintendente do DER para apresentar as proposições do Governo 
(283)do Estado sobre a licitação do Transporte intermunicipal de passageiro”. A seguir faz 
(284)mais  um  encaminhamento  que  é:  “Convidar  o  Ministério  Público  do  Paraná  para 
(285)participar da próxima reunião da Câmara Técnica para falar sobre a ação judicial que 
(286)determina a realização de licitação do transporte interestadual de passageiro”. Com a 
(287)conclusão da apresentação da CT o senhor Antonio Weinhardt Jr.  encaminha para 
(288)apreciação do plenário a Resolução proposta e os encaminhamentos dados que são 
(289)todos  aprovados  sem objeção.  Em seguida  o  coordenador  da  mesa  encaminha  o 
(290)assunto de pauta de número 11 – Formação de Grupo de Trabalho para trabalhar na 
(291)questão da capacitação, qualificação de conselheiros e planejamento das ações do 
(292)Conselho Estadual das Cidades para 2011. Colocada à questão da formação do GT 
(293)ficou definido que será um conselheiro representante de cada segmento e que sendo 
(294)assim  o  GT  será  composto  de  seis  membros  que  deverão  ser  escolhidos  neste 
(295)momento e fica assim a composição do GT: Movimentos Sociais e Populares – 
(296)Anselmo  Schwertner  -  MNLM;  Poder  Público  –  será  indicação  da 
(297)entidade  SEDU;  Área  de  Trabalhadores  –  Valdir  Aparecido  Mestriner  – 
(298)CUT/SINDIURBANO;  Área  Empresarial  –  Mirabel  Caldeira  Lopes;  Área 
(299)Profissional,  Acadêmica  e  de  Pesquisa  –  indicação  posterior,  f icou 
(300)decidido  que  cabe  a  Secretaria  Executiva  buscar  junto  ao  segmento  o 
(301)representante;  Organizações  Não-Governamentais  -  Sara  Regina 
(302)Gorsdorf  –  Terra  de  Direitos,  inicialmente  o  coordenador  do  GT  é  o 
(303)conselheiro  Valdir  Mestriner  que  se  encarregará  dos  encaminhamentos 
(304)e  na  primeira  reunião  do  GT será  definido  entre  os  representantes  quem 
(305)será  o  Coordenador  Geral.  Em  seguida  o  coordenador  da  mesa 
(306)encaminha  o  item  de  pauta  12  –  Encaminhamento  dos  formulários 
(307)preenchidos  pelos  conselheiros  com  sugestão  de  pauta  para  a  próxima 
(308)reunião  e  solicita  que  os  conselheiros  encaminhem  suas  sugestões  nos 
(309) formulários  definidos  e  aprovados  pelo  conselho  a  mesa  para  leitura  dos 
(310)assuntos  dos  temas  que  são:  Planos  Diretores  e  Conselhos  Municipais 
(311)da  Cidade,  Controle  Social  da  Habitação  Popular,  Organização  Polít ica 
(312)os  Segmentos,  Construção  do  Centro  de  Treinamento  Paradesportivo, 
(313)Convocação  da  Comissão  Organizadora  da  4ª  Conferência,  Discutir  o 
(314)relatório  final  da  4ª  Conferência,  Apresentação  da  proposta  de 
(315)orçamento  2011,  COPA  2014  –  Investimentos  nas  sub-sedes.  O  senhor 
(316)Antonio  Weinhardt  Jr.  acrescenta  que  as  sugestões  de  assuntos  de 
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(317)pauta  apresentadas  e  justif icadas  nos  formulários  serão  analisadas  e 
(318)definidas  na  reunião  da  Comissão  Coordenadora  que  foi  formada  para 
(319)atendimento  ao  Presidente  e  Secretaria  Executiva  do  final  desta  11ª 
(320)reunião  ordinária  até  o  final  da  12ª  reunião  ordinária,  quando  será 
(321)definida  a  pauta  da  12ª  reunião  ordinária  e  com  possibi l idade  de  pauta 
(322)para  as  Câmaras  Técnicas  se  assim  se  houver  entendimento  da 
(323)comissão  que  alguma  das  sugestões  sejam  afetas  as  mesmas.  Em não 
(324)havendo nada mais a relatar, o senhor Antonio Weinhardt Junior dá por encerrada a 
(325)reunião às 16h00, que foi anotada pela conselheira Elaine Staulbaum da AMSOP e 
(326)transcrita  por  mim  Antonio  Weinhardt  Junior,  Secretário  Executivo  do  Conselho 
(327)Estadual  das Cidades e homologada em reunião ordinária.  Abaixo segue a relação 
(328)dos  presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mário João Figueiredo - Diretor Geral da SEDU
Antonio Weinhardt Junior - Secretario Executivo do CONCIDADES PARANÁ
Conselheiros:
1)Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento
2)Anselmo Schwertner
3)Carlos Roberto Bittencourt 
4)Daniel Teixeira da Cruz
5)Elaine Stalbaum
6)Elizabeth Bueno Cândido
7)Emanuel Leem
8)Jocely Maria Thomazoni Loyola
9)Joel Tadeu Corrêa
10)José Aparecido Leite
11)Leovalda Rodrigues Moreira
12)Lídia Tomoco Miyagui Mizote
13)Luiz Carlos da Silva Herlain
14)Maria das Graças Silva de Souza
15)Maria Helena Gusso Mattos
16)Mario César Marcondes
17)Mirabel Caldeira Lopes
18)Otávio Batista da Silva 
19)Pepe Roberto Salvatierra Maldonado
20)Ricardo Tempel Mesquita
21)Sara Regina Gorsdorf
22)Simone Fátima Campos Cogo
23)Sirlei Cesar de Oliveira
24)Valdir Aparecido Mestriner
25)Valter Fanini
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