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(1)ATA DA  QUARTA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO ESTADUAL  DAS 
(2)CIDADES – CONCIDADES PARANÁ, realizada no dia vinte e seis de novembro 
(3)de dois mil e oito, com início às treze horas e quarenta minutos, no SEBRAE, sito a 
(4)Rua  Caeté,  150,  Prado  Velho,  Curitiba,  Paraná,  na  presença  dos  Senhores 
(5)Conselheiros:  1)  Alceu  Valdomiro  Blaca  do  Nascimento,  titular,  segmento 
(6)Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Confederação  Nacional  das 
(7)Associações  de  Moradores  CONAM; 2)  Ana  Carmen  de  Oliveira,  suplente, 
(8)segmento Área de Trabalhadores, entidade SINDARQ/PR; 3) Ana Cláudia Bento 
(9)Graf,  suplente, segmento Observadora órgão governamental, Procuradoria Geral 
(10)do Estado; 4) Anselmo Schwertiner,  suplente, segmento Movimentos Sociais e 
(11)Populares,  entidade  Movimento  Nacional  de  Luta  pela  Moradia;  5)  Bernardo 
(12)Patrício Netto, titular, segmento Poder Público Estadual, entidade Secretaria de 
(13)Estado  do  Planejamento  e  Coordenação  Geral/IPARDES;  6)  Carlos  Alberto 
(14)Lima, titular,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade 
(15)CONAM/ACASCC;  7)  Denílson  Pestana  da  Costa, membro  titular,  segmento 
(16)Área de trabalhadores, entidade FETRACONSPAR; 8) Elizabeth Marçal Salomé, 
(17)membro titular, segmento Área de Trabalhadores, entidade SENGE;  9) Emanuel 
(18)Leem, suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade FACE; 10) 
(19)Edinaldo  da  Silva,  suplente,  segmento  Poder  Público  Municipal  Executivo, 
(20)entidade  AMERIOS;  11)  Hilma  de  Lourdes  Santos,  suplente,  segmento 
(21)Movimentos Sociais e Populares, entidade MNLM; 12) Isaías Gonçalves Lopes, 
(22)titular,  segmento  Área  Empresarial,  OCEPAR;  13)  James  de  Paula  França, 
(23)suplente,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  DEFIPAR;  14) 
(24)Jeovany  do  Rocio  Kissilevicz,  suplente,  segmento  Movimentos  Sociais 
(25)Populares,  entidade  UNMP;  15)  Joel  Tadeu  Correa, titular,  segmento 
(26)Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  CONAM/FAMOPAR; 16)  José 
(27)Aparecido  Leite,  titular,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade 
(28)IBDVA;  17) Juliana Barbosa Sydor,  titular,  segmento Poder  Público Municipal 
(29)Executivo, entidade CANTUQUIRIGUAÇU;  18) Laurelena Crescêncio Palhano, 
(30)suplente,  segmento  Poder  Público Estadual,  entidade Secretaria  de  Estado da 
(31)Industria,  do  Comercio  e  Assuntos  do  Mercosul;  19)  Luiz  Carlos  da  Silva 
(32)Herlain, suplente, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade CMP; 20) 
(33)Luis  Antonio  de  Oliveira  Rosa,  titular,  segmento  Observador  ONG,  entidade 
(34)Centro de Estudos Políticos e Culturais Ernesto Cheguevara;  21) Luis Henrique 
(35)Borgo,  titular,  segmento  Poder  Público  Federal,  entidade  Caixa  Econômica 
(36)Federal; 22)  Maria das Graças Silva de Souza,  titular,  segmento Movimentos 
(37)Sociais  e  Populares,  entidade UNMP;  23)  Maria  Felomena Alves de Oliveira 
(38)Sandri,  suplente,  segmento  ONG’s,  entidade  Associação  em  Defesa  ao  Meio 
(39)Ambiente; 24) Mario Cesar Marcondes, titular, segmento Poder Público Municipal 
(40)Legislativo, entidade Câmara Municipal de Telêmaco Borba; 25) Mirabel Caldeira 
(41)Lopes,  suplente,  segmento  Área  Empresarial,  entidade  ACIFI;  26)  Oílson 
(42)Antonio  Alves,  titular,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade 
(43)FUFABRAS/HIP  HOP;  27)  Ronald  Peixoto  Drabik,  titular,  segmento  Área 
(44)Empresarial,  entidade  ACIC;  28)  Sílvio  José  Gonçalves,  titular,  segmento 
(45)Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Movimento  Nacional  de  Luta  pela 
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(46)Moradia;  29)  Simone  de  Fátima  Campos  Cogo,  suplente,  segmento  Poder 
(47)Público  Estadual,  entidade  SEMA;  30)  Sirlei  César  de  Oliveira,  suplente, 
(48)segmento  Área  de  Trabalhadores,  entidade  FETRACONSPAR;  31)  Ubiraitá 
(49)Antonio  Dresch,  titular,  segmento  Área  Empresarial,  entidade 
(50)SINDUSCON/PR;) 32)  Valdir  Aparecido  Mestriner,  titular,  segmento  Área  de 
(51)Trabalhadores,  entidade  CUT/SINDIURBANO;  33)  Valdir  Grígolo,  suplente, 
(52)segmento  área  empresarial,  entidade  Associação  Comercial  e  Empresarial  de 
(53)Guarapuava;  34)  Vinicius  Gessolo  de  Oliveira,  titular,  segmento  ONG’s, 
(54)entidade  Terra  de  Direitos.  Presentes  ainda  Antonio  Weinhardt  Junior, 
(55)Secretário  Executivo  do  Conselho  Estadual  das  Cidades  e como convidados, 
(56)Elton  Augusto  dos  Anjos,  entidade  Secretaria  de  Estado,  Planejamento  e 
(57)Coordenação  Geral,  Pepe  Roberto  Salvatierra  Maldonado,  entidade 
(58)AMCESPAR e  Atahualpa Coelho, entidade Conferência Nacional de Segurança 
(59)Pública. A pauta dos trabalhos constituiu-se de:  1. ABERTURA E INFORMES; 
(60)1.1.  RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  02  –  AGUARDANDO  DEFINIÇÃO 
(61)FORMAL  DO(A)  REPRESENTANTE  OBSERVADOR(A)  TITULAR  DO 
(62)MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  REPRESENTANTE  OBSERVADOR(A)  SUPLENTE 
(63)DA  SOCIEDADE  CIVIL  CUJA  ENTIDADE  É  O  CRAS,  PARA  DAR 
(64)ANDAMENTO;  1.2.  PROCEDIMENTOS  ORIENTATIVOS  PARA  OS 
(65)CONSELHEIROS  QUANDO  DA  REALIZAÇÃO  DAS  DESPESAS  PARA 
(66)PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO; 2. APROVAÇÃO DA PAUTA; 
(67)3. APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO; 4. LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA 
(68)DA  3ª  REUNIÃO;  5.  APRESENTAÇÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  ASSUNTOS  EM 
(69)PAUTA;  5.1.  APRESENTAÇÃO  DAS  ESTRATÉGIAS  PARA 
(70)IMPLEMENTAÇÃO  DOS  CONSELHOS  REGIONAIS  PELO  GT;  5.2.  
(71)DIAGNÓSTICO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  DO PARANÁ;  5.3.  MINUTA 
(72)DA  RESOLUÇÃO  NORMATIVA  Nº  02  -  CUSTEIO  DAS  DESPESAS 
(73)EFETUADAS  PELOS  CONSELHEIROS  PARA  PARTICIPAÇÃO  NAS 
(74)REUNIÕES  DO  CONCIDADES  PARANÁ;  5.4.  MINUTA  DE  RESOLUÇÃO 
(75)RECOMENDADA AOS MUNICÍPIOS SOBRE A FORMAÇÃO DE CONSELHOS 
(76)MUNICIPAIS DAS CIDADES QUE DEVERÁ SER UTILIZADA TAMBÉM PARA 
(77)A  CAMPANHA  DE  ESTÍMULO  E  FOMENTO  DOS  MESMOS;  6.  
(78)APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTAS  DE  PAUTA  PARA  A  PRÓXIMA 
(79)REUNIÃO;  7.  CONSTITUIÇÃO  DA  COMISSÃO  COORDENADORA 
(80)COMPOSTA DE 01 REPRESENTANTE DE CADA SEGMENTO QUE ATUARÁ 
(81)ATÉ  O  FINAL  DA  5ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONCIDADES  PARANÁ. 
(82)Aberta a sessão pelo Secretario Executivo do Conselho Estadual das Cidades, 
(83)Antonio  Weinhardt  Jr.,  justificando  a  ausência  do  Presidente  do  Conselho 
(84)Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Senhor Luiz Forte Netto e do 
(85)Diretor Geral Senhor Wilson Bley Lipiski. Na seqüência informou aos Conselheiros 
(86)que estão participando pela primeira vez e que não obtiveram ressarcimento das 
(87)despesas de locomoção e hospedagem, que estes informem nome, numero do 
(88)RG e CPF, número de agência e de conta bancaria, para efetuar-se o pagamento. 
(89)Solicitou aos Conselheiros que estes observassem com mais cuidado os e-mails 
(90)encaminhados pela Secretaria Executiva. Na seqüência deu inicio ao item  1 da 
(91)pauta  Abertura  e  Informes,  onde comentou  sobre  a  Resolução recomendada 
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(92)pelo Conselho, que trata da formação dos Conselhos Municipais, informando que 
(93)foi elaborada uma Cartilha contendo informações sobre este assunto e que, nos 
(94)dias 3, 4 e 5 de dezembro, ocorrerá a reunião com os Novos Prefeitos e Vice-

(95)Prefeitos  em  Foz  do  Iguaçu,  ocasião  e  que  este  material  será  levado  para 
(96)distribuição.  Em  seguida  passou-se  ao  item  1.1 da  Pauta  Resolução 
(97)Administrativa  Nº  02  –  Aguardando  Definição  Formal  do(a)  Representante 
(98)Observador(a)  Titular  do  Ministério  Público  e  Representante  Observador(a) 
(99)Suplente da Sociedade Civil cuja Entidade é o CRAS, reforçou o Senhor Antonio 
(100)Weinhardt  Jr.  que  a  Secretaria  Executiva  aguarda  a  definição  do  nome  dos 
(101)titulares  e  que  por  esse  motivo  a  citada  Resolução  ainda  não  foi   expedida. 
(102)Passou  ao  item  1.2.  Procedimentos  Orientativos  para  os  Conselheiros 
(103)quando  da  Realização  das  Despesas  para  participar  das  Reuniões  do 
(104)Conselho,  explicou que trata-se de e-mail já encaminhado aos Conselheiros e 
(105)indagou se alguém teve dúvidas a respeito das orientações encaminhadas, no 
(106)que todos concordaram estar bem claro, passado-se ao item  2.  Aprovação da 
(107)Pauta: e 3. Aprovação da Ata da 2ª Reunião. Sr. Antonio Weinhardt Jr. explicou 
(108)que foi  a referida ata foi discutida e corrigida, inclusive, só não houve registro 
(109)de que a mesma foi aprovada, sendo este procedimento necessário. Submetida 
(110)ao Plenário foi aprovada a Ata da Segunda Reunião do CONCIDADES. Senhor 
(111)Antonio deu prosseguimento  com o item  4.  Leitura e  Votação da Ata  da 3ª 
(112)Reunião,   esclarecendo que mesmo sendo recomendação regimental a leitura 
(113)da  Ata,  combinou-se  que  a  mesma  seria  realizada  por  cada  um  quando 
(114)encaminhada por e-mail e as eventuais alterações, anotadas e trazidas para a 
(115)reunião do Conselho subseqüente. Submetida ao Plenário,  foi  aprovada a Ata 
(116)da Terceira Reunião do CONCIDADES.  Na seqüência deu-se prosseguimento 
(117)com o item de pauta  5.  Apresentação e Votação dos Assuntos em Pauta, 
(118)onde o Sr. Antonio Weinhardt Jr. fez um leitura dos itens: 5.1. Apresentação das 
(119)Estratégias  para  Implementação  dos  Conselhos  Regionais  pelo  GT;  5.2. 
(120)Diagnóstico  dos  Conselhos  Municipais  do  Paraná;  5.3.  Minuta  da 
(121)Resolução  Normativa  Nº  02  -  Custeio  das  Despesas  efetuadas  pelos 
(122)Conselheiros para Participação nas Reuniões do Concidades Paraná; 5.4. 
(123)Minuta de Resolução Recomendada aos Municípios sobre a Formação de 
(124)Conselhos Municipais das Cidades que deverá ser utilizada também para 
(125)a Campanha de Estímulo e Fomento dos mesmos.  Realizada apresentação 
(126)dos  assuntos  foi  os  mesmos  posto  em  votação.  O  Conselheiro  Luiz  Herlain 
(127)solicitou  acréscimo  do  item  5.5 a  Pauta  referente  a  assuntos  do  GT  de 
(128)Conflitos  Fundiários.   Passou  ao  item  5.1 Apresentação  das  Estratégias 
(129)para  Implementação  dos  Conselhos  Regionais  pelo  GT,  onde  Sr.  Antonio 
(130)explicou  que  foi  formado  um Grupo  de  Trabalho  para  discutir  os  assuntos  a 
(131)respeito  dos  Conselhos  Regionais  e  que  se  reuniram  nas  instalações  da 
(132)EMBRAPA e  aproveitou  a  oportunidade,  para  informar  que  também  o  CREA 
(133)ofereceu  suas  instalações  para  as  reuniões,  solicitando  aos  participantes  do 
(134)Grupo que se dirigissem ao Plenário para explanar sobre os assuntos tratados 
(135)pelo  Grupo.  Nesta  ocasião  o  Conselheiro  Carlos  Lima  solicitou  acréscimo do 
(136)item  5.6 a  Pauta  que  trata  de  Deliberação  da  Câmara  Temática  de 
(137)Habitação.  Acrescentado  por  um  dos  Conselheiros  o  item  5.7 Proposta  de 
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(138)Elaboração de Fluxograma de Tramitação de Documentos, encaminhados ao 
(139)Conselho. Na seqüência a Conselheira Ana Carmen de Oliveira a qual compôs 
(140)o Grupo de Trabalho sobre a composição dos Conselhos Regionais, passou a 
(141)expor  sobre  os  trabalhos  desenvolvidos  pelo  citado  Grupo.  Disse  que  foi 
(142)realizada  leitura  dos  Regulamentos  do  Nacional  e  Estadual,  sendo  sugerido 
(143)também a edição de um Regulamento  para  os  Regionais,  para  na  seqüência 
(144)convocá-los  para  as  eleições.   Apresentou  os  documentos  elaborados:  a) 
(145)programação  das  Conferências;  b)  Regulamento  dos  Conselhos;  c)  Texto 
(146)explicativo dirigido aos Conselhos Regionais.  Na seqüência comentou sobre o 
(147)Regulamento  para  os  Conselhos  Regionais,  mencionando  que  o  mesmo  foi 
(148)elaborado na forma mais simples possível e como estes Conselhos não foram 
(149)eleitos em 2007, serão realizadas Conferências Extraordinárias para este fim. A 
(150)intenção é que as referidas Conferências ocorram no próximo ano,  em março 
(151)ou  abril,  prescindo-se  de  mobilização  em  cada  Regional,  constituindo-se 
(152)Comissões  para  facilitar  o  processo.  Os  credenciados  a  participarem  destas 
(153)Reuniões são os Delegados com direito a voz e voto e os Observadores. Foi 
(154)discutido durante as reuniões do GT que o numero de delegados será aquele 
(155)definido  pelas  Conferências  que  já  ocorreram.  Os  delegados  de  Curitiba  em 
(156)decorrência  da  invalidação  da Conferência,  sugeriu-se  que  sejam os mesmos 
(157)eleitos para o Conselho Municipal  de Curitiba.  Informou ainda que se discutiu 
(158)como se executaria esse procedimento e definiu-se pelo Edital de Convocação 
(159)feito  pelo  CONCIDADES,  reduzindo  etapas.  Indagada  por  um  Conselheiro 
(160)sobre quem coordenaria o processo, respondeu que para tantos serão criadas 
(161)Comissões,  com dois  Conselheiros Estaduais  em cada uma,  utilizando-se dos 
(162)Escritórios  Regionais  do  PARANACIDADE como  apoio.  Um dos  Conselheiros 
(163)reforçou que os inscritos, conforme consta do art.  3º, §1º do Regulamento em 
(164)apresentação,  são os  participantes  (entidades)  comprovadamente  inscritos,  no 
(165)processo  da  3ª  Conferência  Municipal,  Regional  e  Estadual  das  Cidades.  A 
(166)Conselheira Ana Carmen de Oliveira deu continuidade na explanação, frisando 
(167)que no Capitulo II,  que trata dos Temas, alem das eleições, levar como tema 
(168)qual  é  o  papel  do  Conselheiro  nos  Conselhos  Regionais  do  Paraná  e  sua 
(169)importância. A proposta é que se tenha uma abertura, apresentação, palestras, 
(170)a  eleição  dos  Conselheiros  e  a  Plenária  Geral  para  referendar  a  eleição.  Na 
(171)seqüência processo de abertura, plenária para aprovação do Regulamento das 
(172)Conferências  Extraordinárias  e  referendar  a  eleição  dos  Delegados.  Explicou 
(173)que  quanto  aos  Delegados,  está  se  transcrevendo  o  que  consta  do  Decreto 
(174)Estadual  nº  1.483/2007,  obtendo-se  a  mesma composição  de  que  é  formado 
(175)atualmente o Conselho Estadual, sendo 28 (vinte e oito) conselheiros titulares e 
(176)respectivos  suplentes,  bem  como  03  (três)  observadores,  frisou  ainda,  que 
(177)quanto  à  proporcionalidade  é  a  mesma  que  a  do  Conselho  Estadual.  Na 
(178)seqüência  comentou  sucintamente  sobre  a  Programação,  explicando  que  o 
(179)intuito  é  que  se  realize  em  01  (um)  dia  de  trabalho,  no  período  da  manhã: 
(180)inscrições;  abertura  rápida;  palestra;  debates  com o  palestrante;  palavras  dos 
(181)representantes de cada segmento - ocasião em que falaram para cada um dos 
(182)Conselheiros  da  importância  dos  seus  respectivos  segmentos;  leitura  e 
(183)aprovação  do  Regulamento.  No  período  da  tarde,  as  assembléias  dos 
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(184)segmentos para escolha de seus representantes; plenária apresentação destes 
(185)Conselheiros  eleitos;  informações  de  procedimentos  e  encerramento  da 
(186)Conferência Regional Extraordinária. O Conselheiro José Leite indagou sobre a 
(187)não  elaboração  de  Regimento,  no  que  lhe  foi  respondido  que  este  de  fato 
(188)deveria ser feito para todas as Conferências, como neste caso só será tratado 
(189)das eleições dos Conselheiros, as Conferências terão apenas o Regulamento. O 
(190)Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  ressaltou  que  se  adianta  o  processo  com  a 
(191)elaboração somente do Regulamento, partindo-se direto para as Conferências, 
(192)pois  nesta  tem-se  somente  Regulamento.  Um  dos  Conselheiros  mencionou 
(193)sobre a quantidade de Conselhos formados, no que a Conselheira Ana Carmen 
(194)de Oliveira explicou que se tem os Conselhos vinculados aos Municípios com 
(195)questões  dos  Planos  Diretores  e  que  colocarão  em  discussão  as  questões 
(196)municipais. No Estado do Paraná temos uma divisão regional e que cada região 
(197)leste,  oeste,  norte e sul  possui  suas peculiaridades e o intuito dos Conselhos 
(198)Regionais  é  que  estes  discutam e  proponham soluções  para  as  questões  de 
(199)sua região, dentro de um certo prazo e ao final estes assuntos serão agregados 
(200)ao Conselho Estadual. Um dos Conselheiros sugeriu que também houvesse a 
(201)implantação  de  um  fluxograma  de  funcionamento  e  ordenação,  desde  o 
(202)Conselho Municipal até o Nacional. Na seqüência o Conselheiro Carlos Alberto 
(203)Lima  assumiu  a  Comissão  Coordenadora  dos  Trabalhos  e  informou  que 
(204)participando  da  reunião  da  (Comissão  Temática)  Câmara  Técnica  de 
(205)Habitação,  ocorrida  no  período  da  manhã,  trouxeram  questões  da  Região 
(206)Metropolitana,  por  exemplo,  o  “quê”  compete a “quem”,  sendo que o Estatuto 
(207)das cidades prevê sobre as Conferências Regionais e Municipais, garantindo a 
(208)discussão  sobre  estas  questões  a  toda  a  comunidade,  chegando  até  à  Rua 
(209)onde  moram  estas  pessoas.  Acresceu  ainda,  que  esta  estrutura  pensada  e 
(210)proposta  é  de  funcionamento  intermediário,  mas  que  pode  auxiliar  e  agregar 
(211)temas  administrativos  concernentes  à  estrutura  da  SEDU,  que  é  a 
(212)implementadora  estadual  das  políticas  da  questão  habitação,  justamente  para 
(213)não se criar uma outra estrutura que inviabilize a implementação e até mesmo 
(214)a  discussão.  Por  isso  a  proposta  de  06  (seis)  Conselhos  Regionais,  sendo 
(215)estas  estruturas  regionais  da  Secretaria,  que  tem  logística,  funcionários  e 
(216)recursos para implementá-los,  pois  que criar  Conselhos sem estrutura é ter  a 
(217)certeza do não funcionamento dos mesmos. Estes procedimentos dão suporte 
(218)as  municipalidades  para  constituir  seus  Conselhos  Municipais,  garantir  o  seu 
(219)funcionamento,  sendo  que  na  próxima  Conferência  Estadual,  esta,  poderá 
(220)ocorrer  conforme  deve  ser,  ou  seja,  primeiro  as  Conferências  Municipais, 
(221)tirando-se  os  delegados  das  Conferências  Regionais,  tirando-se  os 
(222)Conselheiros para a Estadual e desta para a Nacional. Acrescentou ainda que 
(223)o  trabalho  desenvolvido  é  para  acertar  o  "caminhão  de  melancias,  com  ele 
(224)andando". Está se criando uma estrutura regional para que esta dê suporte as 
(225)municipalidades,  para  estas  constituírem  seus  Conselhos  Municipais.  Disse 
(226)ainda,  que  estas  colocações  inseridas  extraordinariamente,  são  para  garantir 
(227)que na próxima Conferência Estadual,  todo o processo ocorra como deve ser. 
(228)A Conselheira Ana Carmen de Oliveira esclareceu que as decisões e assuntos 
(229)levados  a  Conferência  Estadual  chegam  até  a  Conferencia  Nacional, 
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(230)independente  de  ter  representante  de  cada  segmento.  O  Conselheiro  Silvio 
(231)abordou assunto relativo a participação nas Conferências,  como por  exemplo, 
(232)Entidades  Regionais  participam  de  Conferências  Regionais,  Estaduais 
(233)participam  de  Estaduais,  evitando-se  desta  forma,  maiores  discussões  a 
(234)respeito  do  assunto,  citou  um  exemplo  de  representante  de  Associação  de 
(235)Moradores  saindo  como  Delegado  de  Conferência  Nacional.   O  Conselheiro 
(236)Carlos  Lima  acresceu  que  este  problema  poderá  ser  solucionado  com 
(237)resoluções  normativas  a  respeito  do  assunto  expedidas  pelo  CONCIDADES 
(238)para  as  próximas  Conferências.  O  Conselheiro  José  Leite  afirmou  a 
(239)necessidade  de  organização  deste  assunto  e  acresceu  tratar-se  de  uma 
(240)particularidade do Estado do Paraná, onde o Decreto que instituiu o Conselho 
(241)Nacional das Cidades, não previu os Conselhos Regionais. O Conselheiro Luiz 
(242)Herlain acresceu que é o CONCIDADES quem dará o comando e orientações 
(243)necessárias  a  próxima  Conferência.  O  Conselheiro  Alceu  Valdomiro  do 
(244)Nascimento  comentou  que  há  situações  em  que  entidades  que  não  tem 
(245)participação  municipal  -  porque  muitas  vezes  ocorre  eventos  estaduais  e 
(246)nacionais em um determinado município e não se tem a participação adequada 
(247)daquela localidade - por isso vão muitos de outras entidades para participar. O 
(248)Conselheiro  Carlos  Lima acresceu da necessidade da sociedade se organizar 
(249)para  prevenir  este  tipo  de  situação,  não  só  os  segmentos  sociais,  mas  o 
(250)empresarial,  o  profissional,  o  acadêmico,  enfim  toda  a  sociedade.  A 
(251)Conselheira  Ana  Carmen  de  Oliveira  solicitou  sugestões  a  respeito  da 
(252)Programação  das  Conferências,  no  que  lhe  foi  parabenizado  o  trabalho, 
(253)passando  para  sugestões  de  data.  Na  seqüência  a  Conselheira  Ana  Carmen 
(254)prosseguiu  a  explanação  sobre  o  documento  -  Texto  explicativo  dirigido  aos 
(255)Conselhos  Regionais,  mencionando  que  se  trata  de  estratégias  de 
(256)implementação  dos  conselhos  regionais  das  cidades.  Continuou  fazendo  a 
(257)leitura do texto: "serão implantados 06 (seis) Conselhos Regionais das Cidades 
(258)e as áreas de atuação de cada um será de acordo com as áreas de atuação 
(259)dos  Escritórios  Regionais  da  SEDU/PARANACIDADE”.Os  Procedimentos  são 
(260)sugestões:  “a)  As  ações  de  implementação  dos  Conselhos  Regionais  das 
(261)Cidades  respeitarão  os  resultados  obtidos  nas  Conferências  Municipais, 
(262)Regionais e Estadual das Cidades ocorridas durante o ano de 2007; b) Serão 
(263)realizadas  Conferências  Regionais  Extraordinárias  das  Cidades  com  o  
(264)envolvimento dos Delegados eleitos e escolhidos nas Conferências Municipais,  
(265)Regionais e Estadual das Cidades do ano de 2007;  c) Em cada região, são 06  
(266)(seis)  no  total,  será  formada  uma  Comissão  Preparatória,  com  09  (nove)  
(267)membros,  que  terá  como  participante:  01  (um)  representante  indicado  pela 
(268)SEDU/PARANACIDADE,  02  (dois)  representantes  indicados  pelo  Conselho 
(269)Estadual  das  Cidades e  01  (um)  representante  de  cada segmento  que serão  
(270)escolhidos  entre  os  Delegados  da  3ª  Conferência  das  Cidades  de  2007  da 
(271)região,  sendo  que  o  representante  do  Poder  Público  será  Municipal.”  Houve 
(272)uma  interrupção  para  esclarecimento  sobre  a  composição  da  Comissão 
(273)Preparatória,  onde  o  Conselheiro  Carlos  Lima  explicou  que  a  mesma  é 
(274)composta  por  um  integrante  indicado  pela  SEDU,  que  é  o  operacional,  o 
(275)executivo, dois representantes indicados pelo Conselho e um representante de 
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(276)cada  segmento,  escolhidos  pelos  Delegados  dos  segmentos  sociais  e  do 
(277)segmento  Poder  Público,  onde  este  último  está  sendo  sugerido  que  seja 
(278)municipal.  O Conselheiro José Leite argüiu que um segmento poderá vir  a ter 
(279)dois  representantes,  pois  são  dois  indicados  pelo  Conselho  e  um  de  cada 
(280)segmento.  O  Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  esclareceu  que  a  Comissão 
(281)Preparatória  tem  três  indicações  de  integrantes,  um  da 
(282)SEDU/PARANACIDADE,  por  ser  responsável  pelas  despesas,  dois  do 
(283)Conselho e os outros seis,  um de cada segmento. Da reunião dos Delegados 
(284)que  foram para  a  Conferência,  estes  definiram qual  o  representante  de  cada 
(285)segmento  e  um  desses  é  do  poder  público,  o  qual  se  divide  em  municipal, 
(286)estadual e federal e foi dada a garantia de compor a Comissão, o poder público 
(287)municipal.  Um  dos  Conselheiros  propôs  que  para  não  haver  duplicidade  de 
(288)representação dos segmentos, quando o Conselheiro escolhido para compor a 
(289)Comissão  for  de  um  determinado  segmento,  este  último  não  indica 
(290)representante,  restando um numero  de sete  e  não nove.  Sugeriu  ainda nesta 
(291)ocasião,  que  futuramente  o  Conselho  Estadual  realizasse  suas  reuniões  em 
(292)cada  uma  das  regionalidades,  no  intuito  de  conhecê-las  e  dar  oportunidade 
(293)para que estas falem sobre suas questões. O Conselheiro Carlos Lima opinou 
(294)por achar tal sugestão de difícil implementação em algumas regiões, pois ficaria 
(295)difícil  reunir  na  região  todos  estes  setores  e  acresceu  que  neste  primeiro 
(296)momento  visa-se  formatar  a  estrutura  estadual  e  solicitou  auxilio  dos 
(297)segmentos  no  Conselho  representados  para  concretizar  o  processo.   A 
(298)Conselheira Ana Carmen de Oliveira acrescentou que na seqüência poder-se-ia 
(299)voltar a discutir  o número de participantes da Comissão, se sete ou nove. Na 
(300)seqüência  deu  continuidade  a  leitura  do  Texto  explicativo  dirigido  aos 
(301)Conselhos Regionais, ficando acordado que se pediria destaque no texto, caso 
(303)não houvesse concordância em algum ponto, para discussão ao final: “d) Cabe 
(304)a  cada  Comissão  Preparatória  à  organização,  o  encaminhamento,  a  
(305)mobilização  e  todo  esforço  para  a  realização  da  Conferência  Regional 
(306)Extraordinária  das  Cidades  de  sua  região;  e)  Cabe  a  cada  Comissão 
(307)Preparatória  definir  os  expositores  conforme  o  Programa  definido  para  as 
(308)Conferências  Regionais  Extraordinárias  das  Cidades;  f)  Os  02  Conselheiros 
(309)Estaduais  e  o  representante  da  SEDU/PARANACIDADE  convidarão  os 
(310)Delegados  Municipais,  Regionais  e  Estaduais  da  3ª  Conferência  das Cidades 
(311)daquela região para compor a Comissão Preparatória; g) A  Comissão 
(312)Preparatória Regional será composta dos 02 (dois) Conselheiros Estaduais, 01  
(313)(um)  representante  da  SEDU/PARANACIDADE  e  06  (seis)  representantes,  
(314)sendo um de cada segmento compondo desta maneira uma comissão com 09  
(315)pessoas;  h)  Após  a  escolha  dos  representantes  da  Comissão  Preparatória  
(316)Regional será realizada, no mesmo dia, a 1ª reunião da comissão que deverá  
(317)tomar  conhecimento  dos  encaminhamentos  realizados  pelo  ConCidades 
(318)Paraná que são:  -  Definir  a  data  e  o  local  para  a  realização da Conferência 
(319)Regional  Extraordinária  das  Cidades;  -  Iniciar  os  preparativos  para  a  
(320)mobilização dos Delegados que foram eleitos e indicados na 3ª Conferência de  
(321)2007. Estes Delegados irão eleger os Conselheiros Regionais das Cidades na  
(322)sua  Conferencia  Regional  Extraordinária  conforme  orientações  abaixo.” Como 
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(323)sugestão  das  Conferências:  "  a)  A  realização  da  Conferência  Regional  
(324)Extraordinária deve ocorrer preferencialmente em final de semana utilizando o  
(325)dia todo conforme Programa definido pelo ConCidades Paraná; b) A Comissão 
(326)Preparatória  é  a  responsável  pelos  encaminhamentos  necessários  para  a  
(327)realização  da  Conferência  Regional  Extraordinária;  c)  As  informações 
(328)necessárias  após  a  realização  das  conferências  esclarecendo  os 
(329)procedimentos  necessários  à  implantação  dos  Conselhos  Regionais  deverão 
(330)ser  repassadas  aos  conselheiros  eleitos  ou  indicados  pela  Comissão 
(331)Preparatória; d) A Comissão Preparatória se desfaz após a marcação da data  
(332)da  posse  dos  Conselheiros  Regionais  que  deverá  ser  também a  data  da  1ª  
(333)reunião  ordinária  do  Conselho  Regional;  e)  A  posse,  conforme  Decreto 
(334)1.483/2007,  Artigo  17  item  I,  será  homologada  através  de  Resolução  pelo 
(335)Presidente do Conselho Regional das Cidades; f) Os Conselheiros empossados 
(336)na  1ª  reunião  ordinária  elaborarão  a  pauta  em  que  deverão  constar  
(337)encaminhamentos  para  a  formatação  de  Regimento  Interno,  formação  das 
(338)Câmaras Técnicas e outros assuntos  pertinentes.”  O Conselheiro  Carlos  Lima 
(339)solicitou que se retomasse a discussão do item “c”,  relativo a  procedimentos, 
(340)pedindo  a  Conselheira  Ana  Carmen  que  o  lesse  novamente:  “c)  Em  cada 
(341)região,  são 06 (seis)  no total,  será formada uma Comissão Preparatória,  com 
(342)09 (nove) membros, que terá como participante: 01 (um) representante indicado 
(343)pela  SEDU/PARANACIDADE,  02  (dois)  representantes  indicados  pelo 
(344)Conselho  Estadual  das  Cidades  e  01  (um)  representante  de  cada  segmento  
(345)que serão  escolhidos entre  os  Delegados da 3ª  Conferência  das  Cidades  de 
(346)2007 da região, sendo que o representante do Poder Público será Municipal." 
(347)A Conselheira Maria Felomena O. Sandri  defendeu a composição em numero 
(348)de  sete  para  a  Comissão  Preparatória,  por  achar  que  os  dois  Conselheiro 
(349)indicados, representariam em duplicidade seus respectivos segmentos. Um dos 
(350)Conselheiros  também  sugeriu  que  se  nominasse  os  segmentos,  para  evitar 
(351)confusões.  O  Conselheiro  Carlos  Lima  com  a  palavra  explanou  sobre  como 
(352)Grupo de Trabalho a respeito dos Conselhos Regionais, chegou ao numero de 
(353)09  (nove)  componentes  da  Comissão  Preparatória.  Disse  que  os  dois 
(354)representantes escolhidos pelo Conselho Estadual, não possuem conotação de 
(355)segmento, mas a finalidade de garantir a homogeneidade da ação, que não irão 
(356)fazer  defesa  do  seu  segmento.  Diferente  dos  seis  de  cada  região.  Uma  das 
(357)Conselheiras  argumentou  que  já  presenciou  situações  como  esta  em  que 
(358)Conselheiro  Estadual  participa  e  acaba  direcionando  o  processo.   O 
(359)Conselheiro  Carlos  Lima  propôs  que  se  fizesse  uma  rotatividade  entre  os 
(360)Conselheiros que representam segmentos, para preenchimento da duas vagas 
(361)na  composição  da  Comissão.  Um  dos  Conselheiros  afirmou  que  os 
(362)Conselheiros  que  deram  causa  a  situação  comentada,  já  não  fazem  parte 
(363)daquele Conselho e que este tipo de atitude depende do caráter da pessoa. O 
(364)Conselheiro  Bernardo  acrescentou  que  o  intuito  dos  Conselheiros  para 
(365)integrarem a Comissão e no sentido de ajudar com a experiência que possuem 
(366)nesta  área.  A  Conselheira  Maria  Felomena  O.  Sandri  reforçou  que  acha  o 
(367)procedimento desaconselhável, pois incentiva o direcionamento. O Carlos Lima 
(368)propôs que os dois Conselheiros indicados não devem ser da região, não sendo 
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(369)impeditivo  que  os  da  região  participem  dos  trabalhos,  solucionando  assim  a 
(370)questão. A proposta foi aceita, sendo modificado o documento Texto explicativo 
(371)dirigido aos Conselhos Regionais.  O Conselheiro  Vinicius  Gessolo de  Oliveira 
(372)fez  uma  ressalva  a  proposta,  acrescendo  que  o  Conselheiro  da  região 
(373)acompanhe os trabalhos como Observador,  não sendo membro da Comissão. 
(374)O  Conselheiro  Carlos  Lima  passou  a  Coordenação  da  Mesa  ao  Conselheiro 
(375)Bernardo  Patrício  Neto  para  defender  a  proposta  do  Grupo  de  Trabalho. O 
(376)Conselheiro Carlos Lima argüiu que com as opiniões de mudança da indicação 
(377)dos Conselheiros na formação da Comissão Preparatória -  de serem estes de 
(378)fora da região para os que conhecem e interagem dentro da região - ocorrerá 
(379)com este  procedimento  uma regionalização,  criando-se  seis  coisas  diferentes, 
(380)com seis  conferências  regionais  com a  participação de pessoas só  da  região 
(381)correspondente, o que não seria aconselhável, pois o ideal  é a   participação 
(382)de Conselheiros de fora da região para garantir visão estadual do processo.  O 
(383)Conselheiro  Vinicius  Gessolo  de  Oliveira  sugeriu  que  se  mantenha os  dois 
(384)Conselheiros  de  fora  da  região  e  os  demais  Conselheiros  Estaduais 
(385)pertencentes  à região, participem  como  Observadores. O  Conselheiro  Jose 
(386)Leite  propôs que a  Comissão Organizadora  tivesse os  dois  Conselheiros  não 
(387)pertencente a regional e que estes acompanhassem a Conferência e a eleição. 
(388)Continuou  justificando  que  na  Comissão  Organizadora  não  tem  figura  de 
(389)Conselheiro, porque não foi eleito o Conselho e que esta fosse composta pelos 
(390)seis  segmentos  e  pelo  indicado  pela  SEDU/PARANACIDADE. Sugeriu  ainda 
(391)que fossem apresentadas as propostas e colocadas em votação. O participante 
(392)Pepe  Roberto  expressou  seu  entendimento  no  sentido  de  que  os  dois 
(393)Conselheiros  indicados,  são  para  organizar.  A  Conselheira  Ana  Carmen  de 
(394)Oliveira acrescentou que de fato a Comissão tem essa finalidade de organizar, 
(395)encaminhar  e  mobilizar,  não existindo assunto  para deliberarem,  são pessoas 
(396)que  vão  trabalhar  para  garantir  que  as  conferências  ocorram,  frisando  pela 
(397)permanência  da  indicação  dos  dois  Conselheiros.  A  Conselheira  Maria 
(398)Felomena O. Sandri  argüiu que o problema é a duplicidade de segmentos.  O 
(399)Conselheiro Denílson da Costa parabenizou o Grupo de Trabalho pela proposta 
(400)inicial  e  que  a  sua  preocupação  é  com  as  anomalias  que  ocorrem  até  a 
(401)realização das  conferências,  que  com os  procedimentos  propostos  é  possível 
(402)corrigir  eventuais  erros  anteriores  e  que  todos  estão  contemplados  pela 
(403)proposta,  que  os  dois  participantes  representaram  o  Conselho  e  não 
(404)segmentos. O  Conselheiro  Ronald  Drabick  também  parabenizou  o  trabalho 
(405)realizado e  solicitou  que sejam nominados/explicitados os  seis  representantes 
(406)para não causar confusões. O Conselheiro Carlos Lima apresentou as proposta 
(407)para votação, sendo a primeira a permanência do texto original e segunda pela 
(408)modificação da redação do texto apresentado. Posto as propostas em votação, 
(409)pela  maioria,  venceu  a  primeira  proposta,  qual  seja,  a  permanência  do  texto 
(410)original.   A  Conselheira  Ana  Carmen  de  Oliveira  deu  prosseguimento 
(411)solicitando indicações de nomes para cada uma das regionais.  O Conselheiro 
(412)Jose leite indagou se as Conferências Regionais vão ocorrer todas na mesma 
(413)data, o que lhe foi respondido que não. Este mesmo Conselheiro alertou para 
(414)que as Conferências Regionais ocorram em locais acessíveis a todos que dela 
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(415)queiram participar. Na seqüência a Conselheira Ana Carmen citou a abrangência 
(416)das  regiões.  O  Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  solicitou  para  cada  região  a 
(417)indicação de dois Conselheiros para compor a Comissão Preparatória, Definiu-se 
(418)que as  regiões terão  as  mesmas nomenclaturas  dos Escritórios  Regionais  do 
(419)PARANACIDADE  e  assim  ficou  estabelecido:  Regional  de  Guarapuava 
(420)indicados Senhor  Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento e Senhora  Juliana 
(421)Barbosa Sydor;  Regional  Cascavel:  Senhores  OÍlson Antonio Alves; Silvio 
(422)José  Gonçalves  e  Ronaldo  Peixoto  Drabik,  sendo  um  deles  suplente, 
(423)escolhidos entre eles. Na ocasião um dos Conselheiros levantou a questão que 
(424)deverá ser os indicados somente da região, fato que não estava ocorrendo, no 
(425)que lhe foi  respondido que não havia sido definido  se era da região ou  não, 
(426)ficando  de  livre  escolha.  A  seguir  passou-se  a  Regional  de  Maringá,  sendo 
(427)indicados Senhores  Edinaldo da Silva e  Carlos Lima;  Regional de  Londrina: 
(428)Senhores  Joel  Tadeu Corrêa,  Denílson Pestana da Costa e  Senhora  Maria 
(429)das Graças Silva de Souza,  sendo um suplente; Regional de  Ponta Grossa: 
(430)Senhores  Luiz Herlain e  Jiovany do Rocio Kisselevicz; Regional de  Curitiba 
(431)e  Litoral:  Senhor  Ubiraitá  Antonio  Dresch e  Senhora  Ana  Carmen  de 
(432)Oliveira. O Senhor Antonio Weinhardt Jr. chamou a Comissão Coordenadora da 
(433)Reunião anterior para compor a mesa, passando-se ao  item 5.2. Diagnóstico 
(434)dos Conselhos Municipais do Paraná,  que na ocasião, apresentou o Senhor 
(435)Carlos  Augusto  Storer,  Analista  de  Desenvolvimento  Municipal  do 
(436)PARANACIDADE,  para  expor  sobre  Planos  Diretores  Municipais.  Ficou 
(437)acertada uma pausa de quinze minutos antes desta apresentação, encerrando-

(438)se os trabalhos às 15:50 horas. O retorno aos trabalhos deu-se às 16:20 horas, 
(439)iniciando-se  com a  apresentação  pelo  Senhor  Carlos  Storer  sobre  Conselhos 
(440)Municipais  decorrentes  dos  Planos  Diretores  Municipais.  Disse  que  não 
(441)abordará  o  resultado  dos  Conselhos,  mas  sua  contextualização,  a  onde  está 
(442)estes  Conselhos,  iniciando  pela  ênfase  que  o  Estado  do  Paraná  esta 
(443)proporcionando  aos  Planos  Diretores  dos  seus  Municípios.   Após  o 
(444)esclarecimento de algumas dúvidas surgidas em decorrência da apresentação, 
(445)a  mesa  Coordenadora  retornou.   O  Conselheiro  Luiz  Herlain  suscitou  o 
(446)problema  de  conflitos  ocorrido  no  "Fazendinha"  e  propôs  uma  minuta  de 
(447)Resolução:  "  A  Secretaria  Executiva  do  CONCIDADES  Paraná  sempre  que 
(448)solicitada  convocará  o  Grupo  de  Trabalho  Intermediação  e   Prevenção  de  
(449)Conflitos  Fundiários  para  Reunião  Extraordinária" -  esclareceu  que  desta 
(450)Reunião extraem-se atas a ser encaminhadas para a Câmara Técnica e para o 
(451)Conselho.  Disse  que  esse  procedimento  dará  maior  flexibilidade  a  Secretaria 
(452)Executiva  no  caso  de  necessidade  convocar  o  Grupo  de  Trabalho.  Um  dos 
(453)Conselheiros  pediu  esclarecimentos  sobre  o  item de pauta  que  estava sendo 
(454)tratado, no que lhe foi respondido que era o 5.5, em decorrência de inversão de 
(455)pauta,  o  que  não  foi  aceito  e,  portanto  retornou-se  ao  item  5.3  Minuta  da 
(456)Resolução  Normativa  Nº  02  -  Custeio  das  Despesas  efetuadas  pelos 
(457)Conselheiros  para  Participação  nas  Reuniões  do  Concidades  Paraná.  O 
(458)Senhor Antonio Weinhardt Jr. com a palavra disse que a minuta desta Resolução 
(459)foi encaminhada ao Jurídico para análise e que não retornou em tempo hábil e 
(460)que ainda conta-se com acréscimo de fato novo, pois neste ano a SEDU não 
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(461)dispunha de orçamento para tais despesas e foi-se ressarcindo na medida do 
(462)possível,  diferentemente para o próximo ano,  onde há previsão de orçamento 
(463)para  o  custeio  destes  gastos.  Portanto  se  definida  a  Resolução  em  questão 
(464)neste  momento,  talvez  no  próximo  ano,  devido  ao  fato  novo,  poderá  ocorrer 
(465)mudanças  na  mesma,  então  propôs  trazê-la  na  próxima  reunião,  atualizada, 
(466)mantendo-se  este  item de pauta  para  o  ano que vem,  no  que foi  aceito.  Na 
(467)seqüência  passou-se  ao  item  5.4.  Minuta  de  Resolução  Recomendada aos 
(468)Municípios sobre a Formação de Conselhos Municipais  das Cidades que 
(469)deverá ser utilizada também para a Campanha de Estímulo e Fomento dos 
(470)mesmos.  O  Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  explicou  ser  o  material  que  foi 
(471)encaminhado por e-mail a todos os Conselheiros e transformado em Cartilha e 
(472)reforçou que as mesmas serão entregues no Encontro dos Novos Prefeitos e 
(473)Prefeitas a ser  realizado em Foz do Iguaçu e solicitou sugestões.  O texto da 
(474)Cartilha foi posto em discussão, sendo a mesma aprovada. Passou-se ao item 
(475)de Pauta  5.5 Assuntos do GT de Conflitos Fundiários.  O Conselheiro  Luiz 
(476)Herlain  comentou  sobre  o  conflito  ocorrido  na  Cidade  de  Curitiba, 
(477)argumentando  que  é  onde  está  sediado  o  Conselho,  onde  nem a  Secretaria 
(478)Executiva  foi  comunicada  e  nenhum  outro  órgão  público  atendeu  ao  conflito, 
(479)iniciando-se  pelo  Ministério  Público.  Esses  fatos  vêm  demonstrar  que  o 
(480)Conselho  não  teve  comunicação  suficiente  para  produzir  uma  reunião 
(481)extraordinária com o seu Grupo de Trabalho instituído para este fim. Por isso da 
(482)proposta da Resolução, onde a Secretaria Executiva disporá da prerrogativa de 
(483)convocar o Grupo, no sentido de agilizar os procedimentos em casos parecidos 
(484)com  o  qual  aconteceu.  O  Conselheiro  procedeu  novamente  à  leitura  da 
(485)Resolução.  O  Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  indagou  sobre  de  que  forma  a 
(486)Secretaria  Executiva será solicitada para convocar  estas  reuniões contidas na 
(487)Resolução,  no  que  foi  explicado  que  por  qualquer  um  dos  Conselheiros.  O 
(488)Conselheiro Vinicius Gessolo de Oliveira  explicou que o Grupo tem um Plano 
(489)de Trabalho a ser seguido e qualquer inclusão pressupõe sua alteração, como, 
(490)por exemplo, a visita imediata a locais em conflitos, prevendo-se isto, o Grupo 
(491)reúne-se  imediatamente.  Porém vindo o  Grupo a  atender  conflitos  no  Paraná 
(492)inteiro,  este  deverá  ter  o  mínimo  de  infra-estrutura  para  visitar  os  locais. 
(493)Esclareceu sobre a última reunião do Grupo que ocorreu aqui  em Curitiba no 
(494)Seminário sobre o PL, já existia um Plano aprovado com previsão de envio de 
(495)Ofícios para vários órgãos que tem competência sobre "conflitos fundiários"  e 
(496)indagou  a  Secretaria  Executiva  sobre  a  tramitação  destes  documentos.  O 
(497)Senhor  Antonio  Weinhardt  Jr.  explicou  que se  manteve  um diálogo  entre  um 
(498)membro  da  Secretaria  com  um  do  Grupo  de  Trabalho,  mas  que  tais  ofícios 
(499)ainda  não  foram enviados.  Acresceu  que  o  Grupo  de  Trabalho  teria  maiores 
(500)condições  de  atuação  e  também de  atribuições  se  estivesse  atrelado  a  uma 
(501)Câmara Técnica, mas que isto não justifica o fato dos Ofícios não tramitarem. O 
(502)Conselheiro  Vinicius G.  de Oliveira  esclareceu que o  Grupo de Trabalho está 
(503)sim  atrelado  a  uma  Câmara  Técnica,  a  de  Planejamento  e  Gestão  do  Solo 
(504)Urbano  e  Territorialidade,  porém  a  Câmara  não  existe  ainda.  O  Conselheiro 
(505)Carlos Lima acrescentou que faz parte desse Grupo de Trabalho e relatou que 
(506)foram realizados vários encaminhamentos e que se necessita de informações, 
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(507)como por exemplo quem é o Oficial da Polícia Militar especializada e competente 
(508)pela mediação de conflitos no Estado do Paraná. Explicou que num caso como 
(509)o que aconteceu, o Grupo expediria um Ofício convidando o Oficial a participar 
(510)da  reunião  junto  com  o  Grupo,  evitando-se  assim  maiores  conseqüências  e 
(511)que, a emissão desta Resolução é bastante pertinente e que inclusive deveria 
(512)abranger  outros  Grupos  de  Trabalho.  Propôs  nesta  mesma  ocasião  que  se 
(513)expedisse um documento – poderá ser um Ofício - endereçado a Polícia Militar 
(514)do Estado do Paraná ou a Secretaria  de Estado da Segurança,  comunicando 
(515)sobre a existência oficial deste Grupo, se for o caso com o nome e numero de 
(516)telefone  celular  dos  integrantes  para  facilitar  a  comunicação,  sendo  a 
(517)proposição aceita. O Conselheiro Silvio Gonçalves acrescentou ainda sobre os 
(518)Ofícios  não  expedidos,  que  falta  agilidade  na  Secretaria  do  Conselho  e  do 
(519)Presidente. O Conselheiro Vinicius Gessolo com a palavra solicitou rapidez no 
(520)encaminhamento  destes  Ofícios  por  parte  da  Secretaria  e  em  caso  de 
(521)impossibilidade do Presidente em assinar  estes documentos,  que o Grupo de 
(522)Trabalho  seja  comunicado  imediatamente.  A  Conselheira  Maria  das  Graças 
(523)Silva ressaltou a importância das atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho 
(524)e que acima de tudo deve-se agir e não ficar somente no papel e que o não 
(525)envio  dos documentos  'Ofícios"  poderá caracterizar  um ato  de desrespeito  ao 
(526)próprio  Conselho.  O Conselheiro  Luiz  Herlain  propôs  que  se  agendasse  uma 
(527)reunião para discutir  todos os assuntos que ficaram pendentes. O Conselheiro 
(528)Denílson Pestana da Costa demonstrou seu descontentamento com a relação 
(529)entre a SEDU e o CONCIDADES e solicitou que o Presidente do Conselho, que 
(530)é o próprio Secretário, na próxima reunião, justificasse a falta de assinatura dos 
(531)"Ofícios"  encaminhados  pelo  Grupo  de  Trabalho.  A  final  ficou  acordada  a 
(532)minuta de Resolução; o encaminhamento de Oficio a Secretaria de Segurança 
(533)Pública  informando  nome e  telefone  dos  componentes.Uma das  Conselheiras 
(534)informou  que  irá  tentar  via  documento  próprio  agendar  uma  reunião  com  o 
(535)Secretario  de  Estado  da Segurança Pública,  junto  com alguns representantes 
(536)do Grupo de Trabalho sobre Conflitos, para cientificá-lo a respeito do Grupo e 
(537)para colher  informações a respeito do Conflito que houve.  Passou-se ao item 
(538)5.6 da Pauta que trata de  Deliberação da Câmara Temática de Habitação. A 
(539)Conselheira  Ana  Carmen  de  Oliveira  realizou  a  leitura  do  final  da  Ata  da 
(540)Reunião da Câmara Técnica de habitação:  "sugerido o envio através de Ofício 
(541)ao  Ministério  Público,  COHAB,  Comissão  de  Habitação  da  Câmara  de 
(542)Vereadores  e  ao  Conselho  Municipal  de  Habitação  de  Curitiba,  Procuradoria  
(543)Geral do Município, solicitando qual posicionamento foi adotado em relação ao 
(544)caso “conflito Fazendinha"”,  para que este mesmo teor seja encaminhado para 
(545)os órgãos estaduais correspondentes. A Conselheira colocou como proposta ao 
(546)Plenário   -  expedição  deste  Ofício  aos  órgãos:  Secretaria  de  Estado  da 
(547)Segurança  Pública,  COHAPAR,  Câmara  de  Habitação  da  Assembléia 
(548)Legislativa,  no  que  foi  aprovado.  A  seguir  item  5.7  da  Pauta, Proposta  de 
(549)Elaboração de Fluxograma de Tramitação de Documentos,  ficando acertado 
(550)que será apresentado. Na seqüência item  6. Apresentação de Propostas de 
(551)Pauta para a Próxima Reunião,  apresentou-se os seguintes itens: 1. Resposta 
(552)dos ofícios encaminhados aos órgãos estaduais;  2.  Justificativa do Presidente 
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(553)em relação aos Ofícios encaminhados pelo Grupo de Trabalho; 3. Convocação 
(554)das Câmaras Técnicas em dia anterior a Reunião do Conselho; 4. Instalação da 
(555)Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e Territorialidade; e 
(556)5.  Data  das  Regionais  e  outras  propostas  serão  encaminhadas  via  e-mail  a 
(557)Secretaria  Executiva.  Item  7  da  Pauta  -   Constituição  da  Comissão 
(558)Coordenadora  Composta  de  01  Representante  De  cada  segmento  que 
(559)atuará até o final da 5ª Reunião Ordinária do Concidades Paraná,  compôs-

(560)se  a  seguinte  Comissão  Coordenadora:  Ana  Carmen  de  Oliveira,  Izaias 
(561)Gonçalves Lopes, Agostinho Celso Zanelo de Aguiar, Maria das Graças Silva de 
(562)Souza, Laurelena Crescêncio Palhano, Vinícius Gessolo. Encerrada a reunião às 
(563)dezoito horas e quinze minutos e em não havendo mais nada a tratar, a presente 
(564)reunião foi encerrada, da qual foi lavrada a presente ata por mim Maria Geltrude 
(565)da S. Borguezan,  Analista de Desenvolvimento Municipal  do PARANACIDADE 
(566)que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.----------------------------

Antonio Weinhardt Junior _______________________________
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