CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade
Urbana.
DATA: 17 de julho de 2013
LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - Centro - Curitiba / Paraná.

Feita pelo conselheiro José Aparecido Leite que iniciou dizendo que a Câmara esteve
defasada em função das reuniões da Comissão Preparatória da 5ª CEC. Mesmo assim, fizemos
um bate papo e gostaríamos de registrar a nossa insatisfação com relação do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) que nos enviou um ofício com o nome do servidor que estaria
presente para nos dar esclarecimento, mas o mesmo não compareceu nem sequer se
justificaram. Foi falado também sobre a Nota Técnica do transporte coletivo da região
metropolitana que foram enviados ofícios à COMEC, à SEIL, ao Governo do Estado com
cópia para a SEDU e até hoje não obtivemos nenhuma resposta. Na reunião resolvemos
reenviar os ofícios e aguardar algum pronunciamento. O Sr. Ricardo Tempel Mesquita fez a
leitura dos ofícios recebidos inclusive o do DER que nominou o Sr. Paulo Roberto Ferraz de
Andrade para vir prestar esclarecimentos. Considero uma falta de respeito para com este
conselho, porque percebemos que eles estão com medo de dar informações. O Sr. Valter
Fanini falou sobre a lei das concessões do transporte. Nossa preocupação tem procedência
porque está para sair a renovação das licitações agora no mês de agosto. Foi feita a leitura das
considerações finais da Nota Técnica para relembrar o que foi solicitado na época. A gente
sabe que a raiz de todo o problema está na incompetência e ausência do estado dando a
sensação que a essência das coisas está retornando aumento de lucro. O assunto dos contratos
públicos das privatizações dos serviços públicos deve ser discutido neste conselho.
Nada mais a declarar deu por encerrada a reunião da Câmara Técnica.
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