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

Territorialidade. 

DATA: 20 de fevereiro de 2013 

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

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

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

e José Ricardo Vargas de Faria (UFPR), Giovanna Bonilha Milano (Instituto Ambiens), Rosa Maria 

Moura da Silva(IPARDES), Elisabeth Bueno Cândido(CMP) e os observadores Thiago 

Hoshino(MP-PR) e Ana Carmem de Oliveira, deu-se inicio à reunião com apresentação da pauta e 

início dos debates. 

 

Pauta:  
 

1. Leitura e análise das respostas enviadas pela SEIL/DER e AGEPAR à solicitação de 
informações demandadas por esta Câmara sobre concessões de rodovias; 

2. Outros assuntos. 
 
Discussão: 
 

1. Após a leitura das respostas encaminhadas pela SEIL/DER e AGEPAR acerca das 
informações demandadas pela Câmara Técnica sobre as concessões estaduais de rodovias, 
os conselheiros presente deliberaram, dada a insuficiência dos esclarecimentos, por solicitar 
à SEIL/DER o encaminhamento, no prazo de 30 dias: 

a) De tabela com os valores comparativos entre o tráfego projetado até o final da concessão e o 
tráfego real até o ano de 2012, além dos parâmetros utilizados para a projeção do tráfego 
estimado. 

b) Dos valores percentuais fixados para taxa de retorno em cada instrumento contratual 
firmado por lote de concessão. 

c) Da especificação das obras suprimidas no aditivo firmado em 1998. 
d) De lista das obras executadas com recursos públicos em rodovias concessionadas, se 

houverem. 
e) Dos contratos originais referentes a concessão estadual das rodovias bem como a 

integralidade dos demais termos aditivos subseqüentes. 
 
Solicita-se, ainda, que a Secretaria Executiva do CONCIDADES-PR disponibilize aos conselheiros, 
cópia digital do parecer da AGEPAR e da SEIL/DER. 
 

2. Os conselheiros que compõem esta Câmara Técnica registram,ainda, a insatisfação em face 
dos moldes com que o Projeto de Lei de formalização do Conselho Estadual das Cidades 
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vem sendo conduzido, incluindo o parecer exarado pela SEDU, motivo pelo qual solicitam a 
inclusão deste ponto de pauta para discussão na reunião plenária de 21/02. 

3. Os conse4lheiros que compõem esta Câmara Técnica solicitam posicionamento do novo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e de sua equipe sobre a Nota Técnica 001/2012 da 
Câmara Técnica de Planejamento, Uso do Solo e Territorialidade e sobre as respostas 
insuficientes exaradas no Ofício SEDU/DG 0127. Os conselheiros entendem que desde a 
apresentação da referida Nota Técnica ate o momento, permanecem as mesmas lacunas em 
relação à Política de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. 

 
Sendo esse o relato, subscrevemo-nos. 
 
 
 
 


