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ATA  DA  DÉCIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
ESTADUAL DAS CIDADES – CONCIDADES PARANÁ, realizada no dia 23 de 
Agosto  de  2012,  com início  às  8:30  horas,  no  Hotel  Master,  localizado  na  Rua 
Francisco Torres, 285, em Curitiba-PR, com a presença dos Senhores Conselheiros: 
MANDATO  2011/2014:  01)  Alceu  Valdomiro  Blaca  do  Nascimento,  titular, 
segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Confederação  Nacional  das 
Associações de Moradores – CONAM; 02) Anselmo Schwertner, titular, segmento 
Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Movimento  Nacional  de  Luta  pela 
Moradia - MNLM; 03) Cincinato Augusto Buzato, titular, segmento Poder Público 
Municipal Executivo, entidade Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense 
– AMUSEP; 04) Débora Cristina Barreto, titular, segmento Poder Público Federal, 
entidade Superintendência do Patrimônio da União no Paraná - SPU/PR; 05) Disonei 
Zampieri, suplente, segmento Poder Público Estadual, entidade Secretaria de Estado 
da  Agricultura  e  do  Abastecimento  –  SEAB;  06)  Douglas  Roberto  Lopes  dos 
Santos,  suplente,  segmento Área Empresarial,  entidade Cooperativa  de Habitação 
Urbana  de  Pato  Branco;  07)  Edilene  Teresinha  da  Silva,  suplente,  segmento 
Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Movimento  Nacional  de  Luta  pela 
Moradia  – MNLM;  08) Gilmário  Ferraz  da Silveira,  suplente,  segmento Poder 
Público  Estadual,  entidade  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Urbano  – 
SEDU;  09)  Giovana  Bonilha  Milano,  titular,  segmento  Organizações  Não-
Governamentais, entidade Instituto Ambiens de Pesquisa e Planejamento; 10) Hélio 
Bampi,  titular,  segmento Área Empresarial,  entidade  Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná – FIEP;  11) Honorina Irene Silva Santos,  suplente, segmento 
Movimentos Sociais e Populares, entidade Central de Movimentos Populares – CMP; 
12) José Abel Brina Olivo, suplente, segmento Organizações Não Governamentais – 
ONG’S, entidade Observatório Social  de Guarapuava;  13) José Aparecido Leite, 
titular,  segmento  Organizações  Não-Governamentais  –  ONG’s,  entidade  Instituto 
Brasileiro dos Deficientes Visuais em Ação – IBDVA; 14) José Ricardo Vargas de 
Faria,  titular,  segmento  Área  Profissional,  Acadêmica  e  de  Pesquisa,  entidade, 
Universidade Federal do Paraná – UFPR; 15) Jurandir Guatassara Boeira, titular, 
segmento Poder Público Estadual,  entidade Companhia de Habitação do Paraná – 
COHAPAR; 16) Karin Odette Brukheimer,  suplente, segmento Área Profissional 
Acadêmica e de Pesquisa, entidade Conselho Regional de Psicologia 8ª Região – 
CRP-08;  17) Lindelma Furtado de Melo  Chionpato,  suplente,  segmento  Poder 
Público  Municipal  Executivo,  entidade  Associação  dos  Municípios  do  Médio 
Paranapanema  –  AMEPAR;  18)  Luiz  de  Mauro,  titular,  segmento  Movimentos 
Sociais e Populares, entidade Confederação Nacional das Associações de Moradores 
–  CONAM;  19)  Marcel  Junior  Batista  de  Oliveira,  suplente,  segmento  Poder 
Público Municipal  Legislativo,  entidade Câmara Municipal  de Abatia;  20) Maria 
das  Graças  Silva  de  Souza,  titular,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares, 
entidade União por Moradia Popular do Estado do Paraná – UMP-PR;  21) Maria 
Neuza  Lima  de  Oliveira,  titular,  segmento  Área  de  Trabalhadores,  entidade 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Curitiba e Região 
Metropolitana  –  SINTRACON  CURITIBA  (CUT);  22)  Milton  Luiz  Brero  de 
Campos,  suplente,  segmento  Poder  Público  Estadual,  entidade  Coordenação  da 
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Região Metropolitana de Curitiba – COMEC; 23) Mirabel Caldeira Lopes, titular, 
segmento Área Empresarial, entidade Associação Comercial e Industrial de Foz do 
Iguaçu – ACIFI;  24) Ormy Leocádio Hutner Junior,  titular,  segmento Área de 
Trabalhadores, entidade Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná – 
SINDARQ-PR; 25)  Paulo  Nobukuni,  suplente,  segmento  Área  Profissional, 
Acadêmica  e  de  Pesquisa,  entidade  Universidade  Estadual  do  Centro  Oeste  – 
UNICENTRO;  26) Rosa Maria Moura da Silva,  titular, segmento Poder Público 
Estadual, entidade Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 
IPARDES;  27) Rosana Maria  Bara Castella,  suplente,  segmento  Poder  Público 
Estadual, entidade Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA; 28) Sebastião 
Francisco Rego, titular, segmento Movimentos Sociais e Populares, entidade Central 
de Movimentos Populares – CMP; 29) Sirlei César de Oliveira, suplente, segmento 
Área  de  Trabalhadores,  entidade  Federação  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  da 
Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná – FETRACONSPAR; 30) Valter 
Fanini, titular, segmento Área de Trabalhadores, entidade Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná – SENGE; 31) Valdir Mestriner, suplentes, segmento Área dos 
Trabalhadores,  entidade Federação Sul dos Urbanitários – FSU; 32) Zilda Maria 
Cavalarini,  segmento  Movimentos  Sociais  e  Populares,  entidade  Central  de 
Movimentos Populares – CMP. Presente como visitante: Clarice Metzner. Presente 
também  o  Senhor  Eduardo  Manoel  Araujo,  Secretário  Executivo  do  Conselho 
Estadual das Cidades.  O Senhor Eduardo Manoel Araujo convidou para comporem a 
mesa, a Comissão Organizadora da 17ª Reunião Ordinária: Conselheiros que estavam 
presentes: Douglas Roberto Lopes dos Santos, Ormy Leocadio Hutner Junior e Paulo 
Nobukuni. De imediato o Senhor Eduardo Manoel Araujo leu a pauta da reunião que 
é  a  seguinte:  1. Abertura  Regimental;  2. Informes  da  Secretaria  Executiva: 
Conselheiros que justificaram ausência na 17ª Reunião Ordinária: Antonio Marcos 
Dorigão - FECEA – Área Profissional Acadêmica e de Pesquisa; Elizabeth Bueno 
Cândido – CMP – Movimentos Sociais e Populares; Eduardo Bazan Quezadan – 
SEEC  –  Poder  Público  Estadual;  Hilma  de  Lourdes  Santos  –  MNLM  – 
Movimentos  Sociais  e  Populares;  Ivaldo  Pedro  Patrício  –  DETRAN –  Poder 
Público  Estadual;  Jailson  Monteiro  de  Oliveira –  CRECI  –  Área  Profissional, 
Acadêmica  e  de  Pesquisa;  João  Francisco  Valente  Tigrinho –  SEIM  –  Poder 
Público Estadual; Juan Ramon Soto Franco – DETRAN – Poder Público Estadual; 
Juliana de Jesus Maciel - UMP – Movimentos Sociais e Populares; Karin Odette 
Bruckheimer – CRP – Área Profissional, Acadêmica e de Pesquisa;  Marli Segato 
Babinski –  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Pato  Branco  –  Área  de 
Trabalhadores;  Mauro  Sergio  Langowiski –  CMP  –  Movimentos  Sociais  e 
Populares;  Nilson  Ferreira  de  Souza  –  AMCG  –  Poder  Público  Municipal 
Executivo.  Reuniões  realizadas:  a.19/07/2012  –  Comissão  Coordenadora  da  5ª 
Reunião Extraordinária;  b. 01/08/2012 – 5ª Reunião Extraordinária;  c.01/08/2012 – 
Grupo de Trabalho de Conflitos Fundiários; d.07/08/2012 – Comissão Coordenadora 
da 17ª Reunião Ordinária;  e.16/08/2012 – Capacitação com integrantes da GT com 
IFPR, CRIQ, SEDU e a convidada  Sara Regina Gosdorf   integrante do conselho 
anterior;  f.  16/08/2012  –  Comissão  da  CT  de  Trânsito  com  a  Secretaria  de 
Infraestrutura  g.  20/08/2012 – Comissão da Câmara  de Trânsito  com a COMEC. 
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Ofícios recebidos: Ofício FSU/0002/2012 de 16/06/2012 da Federação Interestadual 
dos Urbanitários dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul – 
FSU/CUT, indicando o Sr. Valdir Aparecido Mestriner como conselheiro suplente 
substituindo a Sra. Selma Lucia Gross de Freitas; Ofício s/n° de 25/06/2012 da Sra. 
Terezinha Aparecida de Lima informando o afastamento da mesma do conselho por 
motivos eleitorais; Ofício n° 095/12 – GS de 25/06/2012 da Secretaria de Estado para 
Assuntos da Copa do Mundo 2014 solicitando autorização para que representantes do 
Observatório das Metrópoles participem de reuniões do CONCIDADES PR quando 
o tema tratado for Copa do Mundo de 2014; Ofício 16/2012 de 28/06/2012 – MNLM 
– afastamento provisório do conselheiro José Borges do CONCIDADES PR; Ofício 
GS/053/2012  de  28/06/2012  SEAB  –  indicando  como  Suplente  o  Sr.  Disonei 
Zampieri;  Ofício s/n° de 28/06/2012 da Sra.  Aurita  Ferreira  Bertoli  solicitando o 
afastamento  do conselho por  motivos  eleitorais;  Ofício  01/2012 de 28/06/2012 – 
UMP  -  afastamento  temporário  da  conselheira  Sra.  Neuza  Matias  Catarino  por 
motivos  eleitorais;  Ofício  01/2012  de  28/06/2012  –  MNLM  –  afastamento 
temporário  da  conselheira  Sra.  Eliete  de Campos  Lima por  motivos  eleitorais;  i. 
Ofício 029/2012 de 05/07/2012 – CCR RodoNorte – solicitação de implantação de 
passarela no Bairro Cristo Rei; Ofício s/n° de 05/07/2012 do Sr. Ricardo Tempel 
Mesquita  solicitando  a  desincompatibilização  do conselho durante  o  período que 
antecede  o  pleito  eleitoral;  Ofício  144/12  de  09/07/2012  –  SindARQ  –  PR  - 
indicando o Sr. Ormy Leocádio Hutner Junior como conselheiro titular substituindo o 
Sr. Ricardo Tempel Mesquita; Ofício 0027.222/2012 de 28/07/2012 do Sr. Timóteo 
Borges de Campos informando o seu afastamento do conselho por motivos eleitorais, 
a  partir  do dia  28/07/2012;  Ofício 057/2012-PRES de 01/08/2012 – CREA/PR – 
indicando  o  Engenheiro  Civil  Joel  Krüger  como  o  representante  do  CREA  no 
CONCIDADES PR; Ofício P/185/12 de 01/08/2012 – IPPUC – em resposta ao ofício 
CONCIDADES PR 033/2012 informando a impossibilidade de participar da Reunião 
Extraordinária que ocorreu no dia 01/08/2012; Ofício 114/12 – GS de 09/08/2012 – 
Secretaria de Estado para Assuntos da Copa do Mundo 2014 – em resposta ao ofício 
CONCIDADES  PR  043/2012  solicitando  informações  sobre  a  acessibilidade  e 
mobilidade  urbana  dentro  do  Aeroporto  Afonso  Pena;  Ofício  011/2012  de 
09/08/2012  –  Casa  dos  Conselhos  Municipais  –  em resposta  ao  ofício  031/2012 
fornecendo  informações  sobre  o  Conselho  Municipal  de  Londrina  e  sobre  a 
Conferência  Municipal de Planejamento Urbano; Ofício 27/2012 de 15/08/2012 – 
Ministério Público do Estado do Paraná – em resposta ao ofício CONCIDADES PR 
040/2012 em que disponibiliza a Sra.  Maria  Vitória C. Ferreira  a acompanhar as 
visitas da CT de Trânsito. Ofícios enviados: Oficio 030/2012 enviado ao Secretário 
Especial para Assuntos da Copa do Mundo de 2014, com cópia para os conselheiros 
abaixo  citados,  informando  o  nome  dos  conselheiros  que  irão  representar  o 
CONCIDADES PR junto  às  Câmaras  Temáticas,  são eles:  Saúde (Mauro  Sergio 
Langowiski), Segurança (Alceu Valdomiro B. do Nascimento), Educação, Cultura, 
Esporte  e  Ação  Social  (Juan  Ramon Soto  Franco),  Estádio  (José  Ricardo  V.  de 
Faria),  Infraestrutura  (Érico  Morbis),  Comercial  e  Tecnologia  (Gilmário  F.  da 
Silveira), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Carlos A. Lima), Transparência (José 
Abel  B.  Olivo e  Sirlei  Cezar  de Oliveira)  e  Turismo (Mirabel  C. Lopes);  Ofício 

Rua Deputado Mario de Barros, 1290, Edifício Caetano Munhoz da Rocha, 2° andar – Centro Cívico, Caixa Postal 15.035
CEP 80530 913 Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41.3250-7244 Fax: 41 3254 2579 / site www.sedu.pr.gov.br

3



CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

(140)

(141)

(142)

(143)

(144)

(145)

(146)

(147)

(148)

(149)

(150)

(151)

(152)

(153)

(154)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

(160)

(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

(177)

031/2012 enviado ao  Instituto  de Pesquisa  de  Planejamento  Urbano de Londrina 
(IPPUL) solicitando um relato e as decisões extraídas na Conferência Municipal de 
Planejamento  Urbano  e  Extraordinária  das  Cidades  deste  município  e  também 
informação sobre o Conselho Municipal da Cidade de Londrina;  Ofício 032/2012 
enviado ao Secretário de Estado da Administração e da Previdência com cópia para o 
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  e  para  a  Casa  Civil  da  Governadoria, 
atendendo  demanda  da  CT  Saneamento,  solicitando  a  viabilização  de  concurso 
público  para  contratação  de  funcionários  para  a  área  ambiental;  Ofício  033/2012 
enviado  ao  Presidente  do  IPPUC,  solicitando  apresentação  de  informações  sobre 
intervenções na Avenida das Torres – PAC DA MOBILIDADE URBANA – COPA 
FIFA 2014; Ofício 034/2012 enviado ao Coordenador Geral da COMEC solicitando 
apresentação de informações sobre intervenções na Avenida das Torres – PAC DA 
MOBILIDADE – COPA FIFA 2014; Ofício 035/2012 enviado ao Conselheiro Valter 
Fanini, comunicando designação para realizar o contraditório nas apresentações da 
COMEC  e  IPPUC; Ofício  036/2012  enviado  ao  Presidente  do  CREA-PR, 
comunicando  que  o  Conselheiro  Carlos  Hardt  foi  designado  para  atuar  como 
moderador  nas  apresentações  do IPPUC e  COMEC; Ofício  037/2012 enviado ao 
Núcleo de Prática Jurídica da UFPR convidando, por sugestão do GT de Prevenção e 
Mediação  de  Conflitos  Fundiários,  o  Professor  Leandro  Franklin  Gorsdorf  para 
apresentação  do  “Projeto  de  Mediação  de  Conflitos  e  Justiça  Territorial” na 
próxima reunião do GT no dia 01 de agosto de 2012; Ofício 038/2012 enviado a 
COMEC, atendendo a demanda da CT de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, 
solicitando  o  agendamento  de  uma  reunião  com  quatro  integrantes  da  CT 
acompanhados  por  uma  observadora  do  Ministério  Público,  para  repasse  de 
informações sobre os Planos Diretores de Transporte Público Metropolitano; Ofício 
039/2012 enviado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, atendendo a 
demanda  da  CT  de  Trânsito,  Transporte  e  Mobilidade  Urbana,  solicitando  o 
agendamento de uma reunião com quatro integrantes da CT acompanhados por uma 
observadora  do  Ministério  Público,  para  repasse  de  informações  sobre  os  Planos 
Diretores  de  Transporte  Público  Intermunicipal;  Ofício  040/2012  enviado  ao 
Procurador  Geral  de  Justiça  do  Paraná,  atendendo  demanda  da  CT  de  Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana, solicitando que a Senhora Maria Vitória C. Ferreira 
acompanhe, como observadora, a Comissão da Câmara Técnica deste conselho em 
reuniões e visitas a órgãos governamentais; Ofício 041/2012 enviado ao Procurador 
Geral de Justiça do Paraná,  atendendo demanda da CT de Trânsito,  Transporte  e 
Mobilidade  Urbana,  solicitando  acompanhamento  e  investigação  das  razões  de 
adoção de solução viária para a interseção entre a Rua Francisco H. dos Santos com a 
Avenida  das  Torres;  Ofício  042/2012  enviado  ao  Presidente  da  Assembleia 
Legislativa  do  Paraná,  atendendo  a  demanda  da  CT  de  Trânsito,  Transporte  e 
Mobilidade Urbana, solicitando a indicação de representante da Frente Parlamentar 
de Mobilidade  Urbana para apresentar  informações  sobre as atividades  da Frente 
Parlamentar  e  se  possível  o  calendário  de  reuniões  da  mesma;  Ofício  043/2012 
enviado  ao  Secretário  de  Estado  para  Assuntos  da  Copa  do  Mundo  de  2014, 
atendendo  a  demanda  da  CT  de  Trânsito,  Transporte  e  Mobilidade  Urbana, 
solicitando informações sobre o que está sendo feito em relação a acessibilidade e 
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mobilidade urbana dentro do Aeroporto Afonso Pena; Ofício 044/2012 enviado ao 
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, com cópia para Cezar Silvestri, Secretário 
da SEDU, Deputado Valdir Rossoni, Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná 
e  Procurador  Geral da Justiça,  Gilberto Giacóia,  atendendo a demanda da CT de 
Planejamento e  Gestão do Solo Urbano e Territorialidade,  solicitando o envio da 
Nota Técnica 001/2012 da CT com solicitação de envio pelo Governo do Estado do 
Paraná;  Ofício  045/2012  enviado  ao  Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e 
Logística, atendendo a demanda da CT de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e 
Territorialidade,  solicitando  o  comparecimento  de  representante  da  Secretaria  na 
próxima  reunião  da  CT  para  explicar  sobre  as  negociações  acerca  das  rodovias 
pedagiadas;  Ofício  046/2012  enviado  ao  Fórum  Contra  o  Pedágio,  atendendo  a 
demanda  da  CT  de  Planejamento  e  Gestão  do  Solo  Urbano  e  Territorialidade, 
solicitando o comparecimento de representante da Secretaria na próxima reunião da 
CT para apresentar/explicar sobre as atividades desenvolvidas pelo Fórum no que se 
refere às rodovias pedagiadas;  Ofício 047/2012 enviado ao Coordenador da CT de 
Trânsito,  atendendo a demanda da CT de Habitação,  solicitando a verificação da 
situação dos projetos  de requalificação da Rodovia PR 445, em Londrina;  Ofício 
048/2012 enviado ao Coordenador da CT de Planejamento, atendendo a demanda da 
CT  de  Habitação,  solicitando  acompanhamento  da  revisão  dos  Planos  Diretores 
Municipais  em  aproximadamente  125  municípios  do  Paraná;  Ofício  049/2012 
enviado ao Presidente da COHAPAR, atendendo a demanda da CT de Habitação, 
convidando representante da COHAPAR para participar da próxima reunião da CT 
para apresentar informações sobre o andamento do Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social – PEHIS; Ofício 050/2012 enviado ao Reitor da UFPR, atendendo a 
demanda  da  CT  de  Habitação,  solicitando  a  indicação  de  representante  para 
participar da reunião do dia 22 de agosto de 2012 objetivando a identificação de 
profissionais  capacitados  e  com  disponibilidade  para  desenvolver  projeto  de 
reabilitação  de  edifício  oriundo  do  patrimônio  subutilizado  do  INSS;  Ofício 
051/2012  enviado  ao  Reitor  da  UNICENTRO,  atendendo  a  demanda  da  CT  de 
Habitação, solicitando a indicação de representante para participar da reunião do dia 
22 de agosto de 2012 objetivando a identificação de profissionais capacitados e com 
disponibilidade  para  desenvolver  projeto  de  reabilitação  de  edifício  oriundo  do 
patrimônio subutilizado do INSS; Ofício 052/2012 enviado ao Diretor da FECEA, 
atendendo a demanda da CT de Habitação, solicitando a indicação de representante 
para participar da reunião do dia 22 de agosto de 2012 objetivando a identificação de 
profissionais  capacitados  e  com  disponibilidade  para  desenvolver  projeto  de 
reabilitação  de  edifício  oriundo  do  patrimônio  subutilizado  do  INSS;  Ofício 
053/2012  enviado  ao  Presidente  do  CREA-PR,  atendendo  a  demanda  da  CT  de 
Habitação, solicitando a indicação de representante para participar da reunião do dia 
22 de agosto de 2012 objetivando a identificação de profissionais capacitados e com 
disponibilidade  para  desenvolver  projeto  de  reabilitação  de  edifício  oriundo  do 
patrimônio  subutilizado do INSS; Ofício 054/2012 enviado ao Núcleo de  Prática 
Jurídica da UFPR convidando o Professor Leandro Franklin Gorsdorf para apresentar 
o “Projeto de Mediação de Conflitos e Justiça Territorial”  na próxima reunião do 
GT que será no dia 22/08/2012; Ofício 055/2012 enviado ao Presidente do SENGE, 
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atendendo a demanda da CT de Habitação, solicitando a indicação de representante 
para participar da reunião do dia 22 de agosto de 2012 objetivando a identificação de 
profissionais  capacitados  e  com  disponibilidade  para  desenvolver  projeto  de 
reabilitação  de  edifício  oriundo  do  patrimônio  subutilizado  do  INSS;  Ofício 
056/2012  enviado  ao  Secretário  da  SEDU,  atendendo  a  demanda  do  GT  de 
Regionalização, solicitando formulação e implementação de uma Política Estadual de 
Desenvolvimento  Regional;  Ofício  057/2012  enviado  ao  Presidente  do  IPPUC, 
solicitando a indicação de um representante para participar  da Reunião da CT de 
Trânsito;  Ofício SEDU/GS 2330 enviado ao Secretário Especial  para Assuntos da 
Copa  do  Mundo  de  2014  transcrevendo  o  ofício 
0016/2012LADIME/GEOGRAFIA/UFPR em que o  mesmo solicita  a  autorização 
para que Leandro Franklin Gorsdorf, Anni Hirami e Jocieli Majewski, membros da 
equipe  de  pesquisa,  acompanhem  as  reuniões  do  CONCIDADES  PR;  Ofício 
SEDU/GS 2443 enviado à Coordenadora do Núcleo Curitiba do Observatório das 
Metrópoles  comunicando  que  a  Secretaria  Executiva  do  CONCIDADES  PR  irá 
informar ao Observatório as datas das reuniões do Conselho quando constar entre os 
assuntos  para  debate  a  questão  sobre  Copa  do  Mundo  de  2014. Comissão  5ª 
Conferência Estadual das Cidades:  Para compor a Comissão Preparatória da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades foram escolhidos 14 conselheiros: Poder Público 
Executivo: Cincinato Augusto Buzato (titular), Osni Bazilio Mendes e Rosa Moura 
da Silva (suplentes); Movimentos Sociais e Populares: Anselmo Schwertner (titular), 
Sergio  Ferreira  Doszanet  e  Honorina  I.  S.  Santos  (suplentes);  Área  Empresarial: 
Érico Mórbis (titular)  e Jair Euclides  Capristo (suplente);  Área de Trabalhadores: 
Valdir Aparecido Mestriner (titular) e Denílson Pestana da Costa (suplente);  Área 
Profissional  Acadêmica  e  de  Pesquisa:  José  Ricardo  Vargas  de  Faria  (titular)  e 
Antonio Marcos Dorigão (suplente); Organizações Não-Governamentais – ONG’s: 
José Aparecido Leite (titular) e Giovanna Bonilha Milano (suplente). Conferência 
Nacional: Data das conferências:  Municipais:  de 1º de Março até 15 de maio de 
2013; Estadual: De 1º de julho até 28 de setembro de 2013; Nacional: 20, 21, 22, 23 
e  24  de  novembro  de  2013.  Informes  Diversos:  O  diretor  da  FECEA  Rogério 
Ribeiro/Apucarana justificou a sua ausência.  Só serão encaminhadas as demandas 
que estiverem corretamente preenchidas no formulário. Foi  distribuída uma ficha de 
autorização  de  divulgação  de  informações  do  conselheiro(a)  no  site  do 
CONCIDADES  PR. 2.  Aprovação  da  Pauta  -  a  17ª  Pauta  foi  aprovada  por 
unanimidade.  3. Leitura  e  Aprovação  da  Ata  da  16a Reunião  Ordinária:  O 
Secretário  Executivo  Eduardo Manoel   Araujo  dispensou a leitura  da Ata da 16ª 
Reunião,  pois  a  mesma  já  havia  sido  enviada  para  todos  os  Conselheiros  do 
CONCIDADES PR, sendo assim, a Ata foi aprovada por unanimidade. 4. Leitura e 
Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada dia 01 de Agosto de 
2012, a qual foi dispensada a leitura,  pois a mesma já havia sido encaminhada a 
todos  os  Conselheiros,  sendo  assim,  foram  feitas  algumas  ressalvas  pelos 
Conselheiros  Valdir  Mestriner  e  Valter  Fanini,  a  qual  não  estava  constando  na 
referida Ata que o IPPUC não seria convidado novamente para fazer a apresentação, 
uma  vez  que  eles  não  compareceram  e  constava  em  ata  que  a  COMEC  é  a 
responsável  pelos  projetos  em Curitiba,  sendo o  contrário,  já  que  a  COMEC se 
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responsabiliza  por  projetos  fora  de  Curitiba,  ficando  a  aprovação  da  5ª  Ata 
Extraordinária a ser realizada na 18ª Reunião Ordinária. Neste momento, o Secretário 
Executivo  do  CONCIDADES  PR,  passa  a  palavra  ao  Secretário  Estadual  do 
Desenvolvimento  Urbano  Sr.  Cezar  Silvestri,  para  fazer  algumas  considerações 
enquanto Presidente do CONCIDADES PR: “Bom dia a todos e a todas, vou falar 
primeiro  da minha satisfação de estar  aqui  hoje,  apesar  de uma passagem breve, 
porque tenho alguns compromissos.  Quero ver com o Eduardo se é  possível  nós 
mudarmos a tradição da pauta; eu gostaria de fazer algumas perguntas a todos vocês 
do CONCIDADES PR: quem participava  ou participa  do conselho há mais  de 2 
anos? Acho que a grande maioria. Nós recebemos agora, dias atrás, uma solicitação 
do CONCIDADES PR pedindo algumas informações sobre a nossa Secretaria e essa 
mesma solicitação foi feita também ao Ministério Público Estadual e não sei se vocês 
sabem, que nos últimos 8 anos, o orçamento da Secretaria girava, como foi em 2010 
o último ano do governo passado, em torno de 1 milhão de reais por ano, ou seja, 
nossa Secretaria  tinha um orçamento  único e  exclusivamente  para custeio,  nunca 
houve preocupação nos governos passados em que a nossa Secretaria  tivesse um 
orçamento próprio para poder desenvolver suas ações, principalmente com relação ao 
planejamento urbano que nós achamos extremamente necessário. Por essa razão, nós 
solicitamos no ano passado e conseguimos ampliar esse orçamento para 40 milhões 
de reais que é irrisório perto das necessidades que nós temos; estamos pleiteando 
para  este  ano  200  milhões  de  reais,  não  sei  se  conseguiremos,  mas  estamos 
trabalhando nesse sentido. Eu faço essa pergunta, até porque eu sempre estive com 
algumas pessoas de Guarapuava que me conhecem há muito tempo, eu atuo na vida 
pública há mais de 25 anos e sempre procurei fazer da minha atividade pública uma 
atividade extremamente transparente e,  graças a Deus,  apesar de 25 anos de vida 
pública, nunca tive um único processo contra mim, nunca houve uma única denúncia 
contra minha pessoa e se existe algo que eu sempre procurei preservar na minha vida 
foi ter uma atividade pública e poder mostrar, principalmente para os meus filhos, 
que é possível passar pela vida pública de forma íntegra, atuar de forma ética e de 
forma  correta,  e  sempre  procurei  agir  com  a  maior  transparência  possível  e  eu 
considero o CONCIDADES PR uma entidade extremamente importante, até porque 
há uma participação efetiva de todos os segmentos da sociedade independente de cor 
partidária,  independente de questões ideológicas,  mas, enfim, é uma entidade que 
representa a sociedade e pode contribuir e muito para que nós possamos desenvolver 
o  nosso  trabalho,  fiz  assim  na  minha  atividade  quando  iniciei  no  executivo,  no 
próprio legislativo sempre procurei participar e muitos dos projetos que apresentei e 
muitas das conquistas que eu consegui foi graças a essa parceria com a sociedade, 
por isso que eu estranhei o fato e eu falei isso para o Eduardo, fazer solicitações de 
informações para a nossa Secretaria e também mandar para o Ministério Público, eu 
não acredito que todos aqui não sabem que o Ministério Público tem como papel 
principal defender a sociedade e de fiscalizar a todos os entes públicos e lógico que 
no momento que vocês mandam para o Ministério Público pedindo informações da 
minha  Secretaria  dá-se  a  impressão  clara  que  nós  não  estamos  agindo  com 
transparência, que nós estamos negando informações e que nós estamos de uma certa 
forma cerceando o direito de vocês a essas informações. Se é esse o entendimento de 
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todos,  eu  quero  dizer  que  na  minha  Secretaria  não  há  nada  que   precise  ser 
escondido, não há nada que precise da participação do Ministério Público para que 
vocês  consigam  essas  informações,  ela  está  aberta.  Faço  questão  absoluta  que 
qualquer informação que vocês necessitem, seja feita diretamente à minha pessoa; se 
por qualquer razão vocês acharem que as informações não são satisfatórias, gostaria 
que nós debatêssemos antes; se vocês acharem que alguma informação está sendo 
sonegada,  daí  eu  dou  toda  a  razão  pra  vocês  procurarem  o  Ministério  Público, 
Tribunal de Contas, enfim, todos os órgãos necessários para que essas informações 
sejam dadas. Estou dizendo pra vocês também que ontem eu solicitei ao Dr. Kleber, 
do IPPUC, para que viesse aqui na Câmara Técnica de Transporte, dar explicações 
que  haviam  sido  solicitadas  com  relação  ao  viaduto  estaiado  que  está  sendo 
construído na Av. das Torres; ele não pode vir na reunião que lhe foi solicitado; ele 
me  mandou  um  pedido  de  desculpas,  disse  que  estava  ausente  naquele  dia;  eu 
solicitei que ele viesse aqui ontem e pelas informações que eu tive, a Câmara não 
aceitou que ele desse essas explicações”. Valter Fanini: Disse que o Sr. Kleber não 
teria tempo, teria até às 15:30 horas para fazer sua explanação, e que essa explanação 
não poderia ser reduzida, pois não substituía o plenário na Reunião Extraordinária do 
Conselho,  recepcionamos,  ouvimos  o IPPUC, mas  o debate  não poderia  ter  sido 
realizado. José Aparecido Leite: “Esta informação chegou truncada Secretário, nós o 
ouvimos,  ele  deu  os  esclarecimentos  necessários,  mas  não  conseguiu  sanar  as 
dúvidas”. Secretário Cezar Silvestri: “Eu falei com o Eduardo hoje pela manhã e eu 
entendi errado, então peço desculpas a vocês que a informação que tive foi um pouco 
truncada e se eu não me engano o convite que eu fiz a ele foi na terça-feira passada e  
ele na quarta-feira confirmou que viria e realmente ouve um equivoco, eu cheguei às 
14h15 na Secretaria e ele estava lá aguardando desde às 14h00, que foi o horário 
marcado com o Eduardo, e com isso ele acabou atrasando a chegada aqui, mas se 
vocês o ouviram então eu quero pedir desculpas porque na verdade não foi essa a 
informação que eu tive, não foi isso que eu entendi hoje pela manhã. Então eu queria 
dizer a vocês com relação ao Paranacidade e a SEDU, e até antes de eu responder 
isso, eu queria fazer mais uma pergunta: Por alguma razão nesses últimos anos vocês 
pediram  informações  ao  Ministério  Público  com  relação  a  Secretaria  de 
Desenvolvimento  Urbano?  Pois  é,  eu  fui  chamado  no  Ministério  Público  e  eles 
queriam saber qual o motivo do CONCIDADES ter feito essa solicitação, até porque 
informações da nossa Secretaria, do Conselho ao qual eu presido, onde o Secretário 
Executivo é uma pessoa que é indicada pela minha pessoa e no momento que vocês 
fazem esse questionamento,  lógico também que o próprio Ministério acha que eu 
estou negando informações, que eu estou procurando cercear o direito da sociedade a 
saber  das  ações  da nossa  Secretaria;  então eu  gostaria  de pedir  a  vocês  que,  até 
porque o Ministério está aqui conosco e eu tenho como prática isso, eu já fui relator 
de algumas CPIs, fui Deputado Estadual, fui Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor do Congresso Nacional, em todas as audiências públicas, em todas as 
ações  que  eu  fiz,  inclusive  como  relator,  eu  sempre  solicitei  a  participação  do 
Ministério  Público,  porque eu acho realmente que é um membro que contribui  e 
contribui em muito para a sociedade brasileira, então eu gostaria que nós tivéssemos 
realmente um relacionamento de parceria, onde nós pudéssemos agir como parceiros, 
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onde vocês possam realmente,  como já  estão,  colaborando conosco para que nós 
possamos realmente desenvolver um trabalho que seja o mais próximo do desejo da 
sociedade paranaense.  Eduardo Manoel  Araujo:  “Eu só queria colocar  aqui sobre 
essa colocação, que foi feita para o Secretário, e eu fiz essa observação ontem na 
Câmara Técnica e eu tentei pedir para a Câmara Técnica, uma vez que o Presidente 
do IPPUC estava com uma agenda em Brasília, ele fez a viagem pra cá inclusive para 
participar  desse  assunto  e  voltou  pra  lá,  por  conta  do  compromisso  que  tinha 
assumido com o Cezar. Então eu vi assim que nós na Reunião Extraordinária tivemos 
o contraditório e tínhamos algumas questões que foram levantadas, a única coisa que 
eu achei que seria importante fazer ainda naquela reunião, e fiz essa observação na 
Câmara,  era  que  a  gente  poderia  entregar  essas  questões  do  contraditório  ao 
Presidente do IPPUC e no tempo que estivesse determinado e possível ali por ele 
para  que  ele  fizesse  uma  primeira  observação,  isso  não  encerra  o  debate 
simplesmente de dar um sentido até maior para a presença dele aqui e a gente já 
começar a avançar na compreensão da questão. Então foi essa a observação que foi 
feita, a Câmara foi contrária ao posicionamento. Eu dei só um telefonema rápido para 
o Cezar, ele precisava de alguma informação pelo menos, por isso que acaba a gente 
tendo essa diferença de interpretação, mas essa é a questão, uma tentativa de avanço 
no debate e como trazê-lo pra cá foi uma tentativa de mostrar que havia um mal 
entendido na não participação dele lá atrás. Ele tinha chamado essa questão para ele 
devido  a  sensibilidade  dessa  questão  e  ele  já  estava  com  uma  agenda  e  nós  o 
convidamos muito em cima da hora”. Clarice Metzner, observadora do Ministério 
Público:  “Nós  acompanhamos  o  CONCIDADES há  4  anos,  ainda  quando  era  o 
Centro  de  Apoio  Operacional  Constitucional.  Um  dos  objetivos  principais  do 
Ministério Público é que ele tem o dever sim de defender a sociedade, de defender 
esse corpo legal da sociedade pela linha democrática e da participação, mas muito 
mais que fiscalização, hoje em dia quem tem trabalhado bastante com o Ministério 
Público tem percebido que ele trabalha também na ação de construir coletivamente as 
políticas  públicas,  acompanhar  a  construção  das  políticas  públicas,  e  nessa 
participação das políticas públicas nós entendemos que participar, apoiar, enfim nos 
colocar  à  disposição  para  essa  construção  nesses  espaços,  nesses  fóruns  de 
construção de políticas públicas, como os conselhos, se faz primordial, então, assim, 
vários  conselheiros  nos  conhecem  nesses  4  anos,  inclusive  de  outras  jornadas. 
Estamos sempre à disposição. Gostaríamos de estar acompanhando as conferências, 
assim como acompanhamos a anterior”. Cezar Silvestri: “Parceria importante, pedi a 
contribuição do Ministério Público, depois da Constituição Federal de 88, poderes 
foram ampliados, e sempre o Ministério Público participou, sempre como parceiro, 
mas deixou transparecer ao próprio Ministério Público, ao Governador e a Casa Civil 
que o nosso Secretário está negando informações, se qualquer funcionário meu negar 
alguma informação está  demitido,  eu sou funcionário  público e  é  meu dever  ser 
transparente e quero pedir a vocês que eu seja visto como parceiro e quero pedir a 
vocês a contribuição para que eu melhore o meu desempenho. É inadmissível que 
uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano tenha 1 milhão de reais de orçamento 
por ano, questão de pessoal estamos no limite, ano que vem estamos pleiteando um 
orçamento  de  200  milhões  de  reais  para  dar  andamento  aos  projetos,  SEDU 
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INTERATIVO, onde serão mapeadas todas as cidades do Paraná,  onde possamos 
conhecer  a  realidade  de cada  município,  nós  saberemos  on-line se  foi  liberada  a 
construção  de  uma casa,  se  uma rua  foi  pavimentada,  a  ideia  nossa  é  fazer  um 
trabalho muito mais produtivo. Queremos continuar esta parceria com o Ministério 
Público, fica uma interrogação de o que está acontecendo? Eu falo isso porque um 
relacionamento só é forte se é transparente”. Lindelma Furtado de Melo Chionpato: 
“Fui  coordenadora da Câmara Técnica  de Habitação no dia  27 de junho, quando 
cheguei  vi  o  Sr.  Eduardo  compondo a mesa  e  vi  também o Sr.  Odoné,  um dos 
promotores do Ministério Público. E assim como o senhor secretário,  assim como 
todos que estão aqui, prezamos pela legalidade, trabalhamos tranquilamente com o 
Secretário do conselho, com a presença do Ministério Público, sem problema algum. 
E confesso,  estou boquiaberta  com o que está  acontecendo,  porque eu não estou 
sabendo o que foi solicitado ao Ministério Público em relação a sua Secretaria,  e 
estou surpresa e queria mais esclarecimentos sobre o que aconteceu. Fiquei muito 
feliz  em  saber  que  o  senhor  em determinado  momento  pretendeu  pedir  a  nossa 
ajuda”. Jurandir Guatassara Boeira: “Eu só queria um esclarecimento, eu gostaria de 
saber em que reunião e em que momento o conselho deliberou que se dirigiria ao 
Ministério Público para pedir esclarecimentos sobre a SEDU, de que Câmara Técnica 
partiu, em que reunião e em que momento e de que forma isso foi deliberado neste 
conselho”. Valdir Mestriner: “Pelo nosso regimento toda e qualquer correspondência 
que saia em nome do conselho estadual é assinada pelo presidente do conselho, que é 
o Secretário. Então é esse o procedimento, agora se o conselheiro fizer uma denúncia 
em  nome  próprio isso  não  vai  caber  ao  conselho,  pois  isso  é  um  poder  de 
questionamento  de todo e qualquer  cidadão.  Seria  importante  esclarecer  qual  é  o 
assunto e de onde que partiu”. Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento: “Não tenho 
conhecimento, e gostaria desses esclarecimentos para poder me inteirar do assunto”. 
Hélio Bampi: “Secretário Cezar Silvestri, gostaria de mostrar minha sensibilização 
em relação às suas considerações e dizer que conheço o Secretário há muitos anos e 
sei que é uma pessoa íntegra e que sempre está batalhando para as boas causas da 
população  paranaense”.  O  Secretário  Executivo  do  Concidades,  fez  os 
esclarecimentos necessários, quais sejam: “A Câmara Técnica de Planejamento fez 
uma  nota  técnica  que  foi  aqui  apresentada  pelo  Carlos  Lima  com sugestões  de 
encaminhamento,  foi  colocado  em  votação  e  a  plenária  aprovou.  E  o 
encaminhamento  era  esse  que  o  Secretário  mencionou.  Foi  feita  uma 
correspondência  para  o  Ministério  Público  exatamente  como  foi  aprovado  na 
plenária, encaminhando a nota técnica que foi montada aqui para a Casa Civil, com 
cópia  para  a  Assembleia  Legislativa,  Ministério  Público  e  para  a  SEDU”.  O 
Conselheiro  Valter  Fanini  sugeriu  que  fosse  feito  de  forma  escrita,  um  retorno 
formal, para que este Conselho se reposicione ou não pelo inteiro teor da nota técnica 
encaminhada. Secretário Cezar Silvestri: “A ideia que o Fanini deu aqui era o que eu 
esperava. Não fui eu que encaminhei, o Secretário teria que ter passado para mim e 
eu ter encaminhado e eu ia discutir. Eu já falei para o Eduardo, foi uma falha, porque 
eu acho que eu como presidente deveria estar assinando é isso que eu quero que 
vocês entendam o presidente do conselho está pedindo informações para o Ministério 
Público de você mesmo.  O encaminhamento  do Fanini  é  o correto,  me coloco à 
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disposição”.  Cincinato  Augusto  Buzato:  “Quem  foi  que  assinou  esse  ofício  que 
mandou para o Governo, Ministério Público, enfim para onde foi mandado?”. Cezar 
Silvestri: “O Eduardo”. Maria das Graças Silva de Souza: “Eu estou surpresa, porque 
como que este Pleno,  ele tem legitimidade para fazer qualquer coisa aqui dentro e 
pautar e nos deparamos com uma situação de que ninguém lembra o que aconteceu. 
Daqui  a pouco alguém faz uma proposta  de encaminhamento  para acabar  com o 
conselho e a pessoa vai votar e não vai lembrar quem foi que pediu para acabar com 
o conselho. Infelizmente eu não estava aqui, mas as pessoas precisam ler e votar com 
muita atenção. Preocupa a situação das pessoas votarem e não lembrarem”. Cezar 
Silvestri: “Gostaria da participação de todos, principalmente da Câmara Técnica de 
Habitação, no Seminário Regularização Fundiária Urbana no Paraná, nos dias 27 e 
28 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, com este recado me despeço, agradecendo 
a atenção, ressaltando que não tenho absolutamente nada a esconder. Gostaria, ainda, 
que  o  encaminhamento  que  o  Fanini  colocou  fosse  aprovado”.  Douglas:  “É 
irrelevante quem assinou,  o pleno aprovou e tem que ser feito o encaminhamento 
conforme foi aprovado, colocaram o Eduardo como bode expiatório, ele exerceu a 
função que lhe cabia, a plenária se equivocou de mandar para o Ministério Público, 
foi  aprovada  e  devia  ser  feito  o  encaminhamento”.  5.  Apresentação  Câmara 
Técnica de Saneamento,  feito  pelo Conselheiro Paulo Nobukuni, a qual levou a 
conhecimento  de  todos  um  estudo  de  caso  Saneamento  segundo  a  ótica  do  
planejamento integrado, cujo objetivo geral é conhecer melhor a problemática sobre 
o  saneamento  ambiental;  com  essa  exposição  conclui-se  que  as  ações,  obras  e 
serviços  relacionados  aos  programas  de  saúde  pública,  assim  como  as  demais 
atividades  humanas,  devem  ser  planejadas  de  modo  integrado,  planejar  significa 
fazer o plano para agir. Portanto, o planejamento diz respeito à reflexão sobre o que 
fazer no futuro. No caso do saneamento, é efetuar a reflexão sobre as futuras ações, 
obras e serviços relacionados aos programas de saúde pública. Sendo aberto para 
esclarecimentos  e/ou  perguntas,  o  Conselheiro  Hélio  Bampi,  disse  que  foi  uma 
apresentação  meramente  expositiva,  mas  sem  nenhuma  proposta  efetiva  de 
encaminhamento; Valdir Mestriner: “Esse processo de discussão pode culminar em 
uma proposição,  a função da câmara técnica é promover debates internos e levar 
deliberações  para  o  plenário”.  Alceu  Valdomiro  Blaca  do  Nascimento:  “Para 
complementar foi feita a apresentação do Paulo, um diagnóstico, depois um debate 
com o Luciano Planca, onde houve como resultado o encaminhamento de um Ofício 
ao Ministério Público e à SEMA, pedindo esclarecimento na câmara técnica sobre 
resíduos  sólidos  a  nível  de  Estado”.  Rosa  Maria  Moura  da  Silva:  “Sugestão,  a 
atuação  da  câmara  é  plena,  prestar  contas  ao  plenário,  seja  com  propostas  de 
encaminhamento  ou não”.  Lindelma  Furtado de Melo  Chionpato:  “Parabéns  pela 
exposição, maravilha o trabalho que está sendo feito, inclusive pelas universidades”. 
Paulo Nobukuni: “Concordo com o Valdir e com a Rosa, a gente traz propostas para 
este pleno deliberar, e se as propostas estão embutidas fica muito ruim de analisar. 
Não dá pra gente construir um barracão em uma área de preservação permanente. 
Não devemos partir de algo abstrato e sim de algo concreto. Este conselho tem que 
criar algo para propor para os políticos. Acho importante a participação do Ministério 
Público, pois eu não entendo da parte legal e isso acaba faltando dentro da câmara”. 
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Clarice  Metzner:  “Respeitando o que vocês decidirem, mas eu acredito  que seria 
muito interessante a participação do Ministério Público, porque tem a área do meio 
ambiente que o coordenador é o Dr. Sant Clair e que ele vem desenvolvendo um 
trabalho há vários anos na questão da gestão de resíduos sólidos, na política adversa, 
são trabalhos muito interessantes e seria muito bom que o convite fosse estendido e 
daria ainda a oportunidade de mais um setor do Ministério Público se aproximar do 
conselho”.  Giovana  Bonilha  Milano:  “Concordo  com  os  companheiros  que 
colocaram a importância da gente ter um espaço aqui no conselho, que não seja só os 
encaminhamentos de proposição, pois qualifica o nosso debate e gera a maturidade 
de saber o que está aprovando. Quero defender o encaminhamento para o Ministério 
Público”. Valdir Mestriner: “A minha proposta é que seja encaminhado ainda para o 
Ministério  Público  do  Trabalho,  onde  eles  têm  todo  um  trabalho  voltado  à 
organização dos trabalhadores,  a Drª Margarete fez um trabalho importante  nesse 
assunto e acredito que poderia colaborar para que seja montada uma política que seja 
disseminada  por  todo  o  estado”.  Hélio  Bampi:  “Precisamos  ter  conhecimento 
primeiro para depois fazer o acionamento a instâncias como o Ministério Público. Se 
queremos saber o que se passa em relação a SEMA, então mandamos para lá e se a 
resposta  não  for  satisfatória  aí  sim  enviamos  ao  Ministério  Público.  Envolver  o 
Ministério Público nessa instância eu acho precipitação. Eu acho que nós temos que 
pautar a plenária de forma mais objetiva”. Propostas de votações: Ofício à SEMA e 
ao Ministério do Trabalho, 5 votos a favor, 15 votos contra, proposta não aprovada. 
Ofício convidando a SEMA, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público 
Estadual – Centro de Apoio ao Meio Ambiente, para comparecer na Câmara Técnica 
de Saneamento para prestar informações acerca da política pública de saneamento, 
sendo  esta  proposição  aprovada,  5  votos  contrários  e  uma  abstenção.  6. 
Apresentação Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, 
feita pelo Conselheiro José Aparecido Leite, o qual começou sua explanação dizendo 
que  na  16ª  Reunião  Ordinária,  foi  solicitada  uma  reunião  com  a  Secretaria  de 
Infraestrutura  e  Logística,  sobre  o  processo  de  licitação  do  transporte  coletivo 
intermunicipal,  o conselheiro disse que “estivemos também na COMEC, reunidos 
com o  Rui  Hara  Secretário  da  COMEC,  com a  mesma intenção  e  objetivo  que 
estivemos  na  Secretaria  de  Infraestrutura  e  Logística,  nós  tivemos  lá  porque  é  a 
COMEC que  coordena  o  transporte  dentro  da  região  metropolitana  de  Curitiba. 
Recebemos também a resposta de que quem coordena os assuntos de acessibilidade 
dentro do Aeroporto Afonso Pena é a Infraero, então vamos encaminhar o mesmo 
oficio que foi enviado para a Secretaria da Copa para a Infraero. Com relação ao 
oficio recebido da CT de Habitação sobre a PR de Londrina, nós vamos encaminhá-
lo ao DER”. Valter Fanini: “A pauta tinha a apresentação do IPPUC, que surgiu no 
momento, sendo uma surpresa para a maioria dos conselheiros, mas eu acredito que 
tenha sido importante, pois nos foi apresentado aquilo que seria exposto na Reunião 
Extraordinária. O Secretário Eduardo colocou a presença do IPPUC como uma forma 
de sanar as dúvidas que ficaram da plenária da RE, sendo de iniciativa da Secretaria a 
presença do IPPUC, os  conselheiros  presentes  argumentaram que a  presença não 
sanava as dúvidas levantadas na RE. “Apesar de termos sido surpreendidos com a 
presença do IPPUC, nós os ouvimos, mas não estávamos preparados para o debate”. 
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Jurandir Guatassara Boeira: “Em relação ao IPPUC, o assunto se encontra encerrado? 
Não seria interessante se em algum momento o IPPUC viesse ao pleno do conselho 
para  fazer  esclarecimentos  sobre  esse  assunto?  Quando  receberemos  o  IPPUC 
enfim?”. Sirlei César de Oliveira: “Fanini, na questão da denúncia que seria feita ao 
Ministério Público, pois a obra poderia até ser interditada pelo super faturamento, 
gostaria  de  saber  se  esse  encaminhamento  foi  feito”.  Clarice  Metzner:  “Foram 
encaminhados mais dois ofícios ao Ministério Público, um é o do acompanhamento 
da Maria  Vitória  nas visitas  da CT de Trânsito  e  o  outro é  o da ponte estaiada, 
chegou até  nós  mas como compete  a outra  área,  de Patrimônio  Público,  e  já  foi 
encaminhado para eles,  poderia até ser realizada uma visita da câmara técnica ao 
patrimônio público”. Valter Fanini: “Em relação ao IPPUC, isso não cabe à câmara 
técnica e sim da plenária e deve ser debatido aqui. Já foi encaminhado ao Ministério 
Público  o pedido de investigação  e  estamos  montando  o  teor  do oficio  que será 
enviado ao IPPUC e à Prefeitura de Curitiba. Com relação a visita ao patrimônio 
público,  eu acho uma boa ideia”.  José Aparecido Leite:  “Quanto ao IPPUC, nós 
discutimos na câmara  técnica que o debate não tinha sido encerrado,  e em outro 
momento isso poderá voltar a ser discutido”. Lindelma Furtado de Melo Chionpato: 
“Muito bom a integração entre as câmaras, eu afirmo que os acidentes continuam a 
acontecer na PR de Londrina. A obra já está acontecendo, mas precisamos cobrar que 
ela seja feita rapidamente, pois é de extrema urgência”. Valdir Mestriner: “Já temos 
algumas  experiências  com  o  IPPUC  e  eles  sempre  saem  pela  tangente,  nunca 
respondem o que é questionado. O que poderia ser feito é informá-los que estamos 
aguardando  a  resposta  do  oficio,  com  os  questionamentos,  e  posteriormente 
gostaríamos de fazer um debate com relação às respostas que obtivermos”. Eduardo 
Manoel Araújo:  “Gostaria  de fazer  alguns esclarecimentos  em relação à visita do 
IPPUC  na  Câmara  Técnica  de  Trânsito,  convidamos  o  presidente  do  IPPUC, 
conversei com o presidente da câmara técnica e então trouxemos o presidente do 
IPPUC.  Na câmara  eu argumentei  para  que  fosse  aproveitado  o  tempo  e  que os 
questionamentos a eles fossem feitos, mas vocês já ouviram da câmara o porque que 
isso não ocorreu”. José Abel Brina Olivo: “A respeito da ideia da Clarice, da câmara 
fazer  uma  visita  ao  Ministério  do  Patrimônio  Público,  eu  acho  conveniente”. 
Encaminhamentos: Pediu-se para que fosse formada uma comissão da câmara técnica 
para uma visita ao Promotor do Patrimônio Público. Encaminhamento de Ofício ao 
DER/PR para verificação da situação dos projetos de requalificação da PR 415, em 
Londrina,  em  face  da  insegurança  verificada  na  rodovia.  Reencaminhamento 
043/2012 à Infraero – ao Superintendente Antonio Pallú. Encaminhamento de Ofício 
à Prefeitura Municipal de Curitiba e ao IPPUC sobre as considerações da plenária 
sobre o debate ocorrido na Reunião Extraordinária de 01 de agosto de 2012, sendo 
estes encaminhamentos aprovados. O Secretário Executivo Eduardo Manoel Araujo 
ressaltou o aviso do Secretário Cesar Silvestri, sobre o Seminário que a COHAPAR, 
está  produzindo  na  segunda-feira  dia  27  de  agosto.  7.  Apresentação  Câmara 
Técnica de Planejamento feita pelo Conselheiro José Ricardo Vargas de Faria que 
começou sua explanação fazendo um breve histórico da reunião realizada na câmara 
técnica  de planejamento,  onde compareceram representantes  da SEIL – Rodovias 
Pedagiadas  e  do  FÓRUM  Contra  Pedágio,  onde  cada  representante  fez  a  sua 
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apresentação e depois houve um debate, ficando decidido como encaminhamentos: 
Ofício à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia ao DER/PR, 
contendo os seguintes questionamentos, cujas respostas possam servir de subsídio a 
uma possível nota técnica desta Câmara de Planejamento sobre o assunto e solicitar a 
disponibilização do acesso aos contratos para os conselheiros: 1. Qual  o impacto 
econômico-financeiro para o Estado do Paraná em eventual rompimento contratual 
antecipado das concessões? Qual o passivo do Estado relativos a estes contratos de 
concessão?  2.  Quais  os  elementos  do equilíbrio  econômico  financeiro  que  foram 
considerados à época do acordo original dos contratos de concessão e que hoje não 
possuem mais relevância ou aplicabilidade? Existe aporte de recursos públicos para 
viabilizar  o  equilíbrio  econômico  financeiro  dos  contratos  de  concessão?  3.  Os 
termos  acordados  no  contrato  original  e  nos  termos  aditivos  subsequentes  foram 
integralmente  cumpridos?  Existe  um  cronograma  para  sua  realização?  Foram 
observadas  irregularidades?  Em  caso  positivo,  solicita-se  a  indicação  de  seu 
conteúdo. 4. Os termos do edital que deu origem a licitação original para contratação 
da concessão sofreram alguma forma de modificação em face das negociações que 
vieram a ser efetivadas posteriormente e consubstanciadas nos instrumentos aditivos? 
Quais  as  garantias  contratuais  para  execução  das  obras  previstas  nos  contratos  e 
termos aditivos? 5. No que tange as ações judiciais propostas pelo Estado do Paraná 
em face  das  concessionárias,  qual  seu  objeto  e  pedido?  Seria  possível  descrever 
sinteticamente  o  conteúdo  das  principais  ações  que  discutem  as  concessões  das 
rodovias pedagiadas e a fase em que se encontram? 6. O DER possui uma avaliação 
sobre  a  adequação  do  valor  das  tarifas  que  são  atualmente  cobradas  pelas 
concessionárias? Existe margem para viabilizar sua diminuição? Existem indicadores 
e avaliação do acréscimo de arrecadação em decorrência da ampliação, acima das 
projeções iniciais, da quantidade de automóveis em circulação? 7. Quais as empresas 
participantes dos consórcios que controlam as concessões? Quais as contrapartidas 
das concessionárias no período de vigência dos contratos – ficando decidido que com 
o  retorno  do  DER,  encaminhar  o  documento  aos  conselheiros  para  análise  das 
respostas e conjuntamente a análise do PL apresentado pelo FÓRUM para construção 
na  Nota  Técnica;  Disponibilizar  o  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  do  Fórum 
Contra o Pedágio no site do CONCIDADES-PR, sendo essas proposições aprovadas 
por unanimidade. Perguntas feitas pelos Conselheiros José Aparecido Leite: “Sugiro 
à câmara técnica, que inclua na parte dos questionamentos, qual a contrapartida que 
essas concessionárias dão? E quanto à Lei do Socorro? A responsabilidade social 
dessas concessionárias?”; Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento: “Passar por email 
a  todos os Conselheiros  esse material”;  José Abel  Brina Olivo: “É interessante a 
disponibilidade dos contratos. E me parece que é previsto o conselho de usuários 
nesse processo e até hoje não foi instalado e é muito interessante para o controle 
social”. Sirlei César de Oliveira: “O que ficou muito claro é que o contrato foi feito 
com  preços  fechados,  quem  ganhou  a  licitação  foi  quem  ofertou  maior 
disponibilidade  de  serviços  gratuitos”.  Mirabel  Caldeira  Lopes:  “Me  chamou  a 
atenção a preocupação central, principalmente do DER, fixar a questão do equilíbrio 
econômico nesses contratos. O que ficou claro é que esse investimento feito pelas 
pedagiadas ocorreu com recursos do projeto financeiro feito junto ao BNDES que 
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também  é  recurso  público,  que  permitiu  a  melhoria  nessas  rodovias,  cujo  os 
empresários  sequer  tiraram  o  dinheiro  do  bolso.  É  um  assunto  extremamente 
relevante para a sociedade paranaense e hoje temos uma praça de pedágio que é uma 
das mais elevadas no país”. José Abel Brina Olivo: “Me parece que o financiamento 
não foi do BNDES e sim do BRDE”. Valdir Mestriner: “Vou contar um fato sobre a 
época  da  licitação  do  pedágio,  o  secretário  de  Transportes  do  Paraná  na  época, 
diretor da DM Construção, foi responsável pela licitação até a véspera da licitação. A 
empresa à qual ele é diretor ganhou um dos lotes da licitação”. Lindelma Furtado de 
Melo Chionpato: “Mirabel, lhe agradeço por lembrar sobre essa grande quantidade 
de  pedágios  que  temos  hoje.  Um  absurdo  o  preço  elevado  dos  pedágios”. 
Encaminhamentos:  Ofício à Secretaria  de Infraestrutura e Logística com cópia ao 
DER com esses questionamentos foi aprovado por unanimidade. Seguindo a lei da 
transparência,  disponibilizar  contratos e o Projeto de Lei para os Conselheiros.  8. 
Apresentação Câmara Técnica de Habitação,  realizada pela Conselheira Débora 
Cristina Barreto a qual fez algumas propostas de inclusão de pauta para a próxima 
reunião da referida câmara, quais são: 1. Discussão da estratégia para efetivação da 
PEC da moradia; 2. Apresentações dos projetos habitacionais em desenvolvimento e 
problemas  enfrentados  pelos  Movimentos  Sociais  Cooperativas  e  experiências  de 
outras companhias de habitação do Estado; 3. Solicitação dos dados da apresentação 
realizada  em  22/08/12,  referente  aos  programas  de  Habitação  e  Regularização 
Fundiária de Interesse Social, feita pelos funcionários da COHAPAR Srs. Orlando 
Agulham  Junior  e  Jurandir  Guatassara  Boeira.  Esclarecimentos  feitos  pelos 
Conselheiros  Lindelma  Furtado  de  Melo  Chionpato:  “A  conselheira  Maria  das 
Graças solicitou que os segmentos tragam para a próxima reunião da câmara técnica 
as demandas que tiverem”. Anselmo Schwertner: “Quanto à questão do PEHIS, que a 
Secretaria Executiva do CONCIDADES, disponibilize no site a apresentação e que 
abra-se um link. Como  o Secretário nos fez o convite para que nós da Câmara de 
Habitação na segunda e na terça  estivéssemos aqui,  então gostaria  de saber  se a 
SEDU vai  garantir  a  mobilidade  do pessoal  até  lá?”.  9.  Indicação da Comissão 
Organizadora da 18ª  Reunião Ordinária:  Valdir  Mestriner,  suplente,  segmento 
Área  dos  Trabalhadores,  entidade  Federação  Sul  dos  Urbanitários  –  FSU;  Alceu 
Valdomiro Blaca do Nascimento, titular, segmento Movimentos Sociais e Populares, 
entidade Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM;  Rosa 
Maria Moura da Silva, titular, segmento Poder Público Estadual, entidade Instituto 
Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –  IPARDES; Cincinato 
Augusto  Buzato, titular,  segmento  Poder  Público  Municipal  Executivo,  entidade 
Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense – AMUSEP; José Abel Brina 
Olivo, suplente,  segmento Organizações  Não Governamentais  – ONG’S, entidade 
Observatório Social de Guarapuava; Mirabel Caldeira Lopes, titular, segmento Área 
Empresarial, entidade Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu – ACIFI; 
e José Ricardo Vargas de Faria, titular, segmento Área Profissional, Acadêmica e de 
Pesquisa, entidade, Universidade Federal do Paraná – UFPR. 10. Apresentação do 
Grupo de Trabalho de Regionalização  feita pelos Conselheiros Douglas Roberto 
Lopes dos Santos e Milton Luiz Brero de Campos,  o grupo de trabalho consolidou 
que  seguirá  os  trabalhos  sob  duas  abordagens: A  primeira,  que  foi  discutida 
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anteriormente, e apresentada em plenário, em reunião anterior, e que ainda não foi 
atendida,  que  mostra  a  preocupação  quanto  a  criação  e  expansão  de  regiões 
administrativas  e  regiões  metropolitanas  sem as  estruturas  formais  que  permitam 
solucionar os problemas regionais. Definiu-se por encaminhar a solicitação concluída 
na última reunião do grupo, a qual não houve qualquer manifestação por parte do 
governo. A segunda é a forma de implementar a regionalização do CONCIDADES 
PR. Discutiu-se a possibilidade de conhecer a regionalização adotada de associações 
de municípios,  de outros conselhos, como o da saúde, do CREA, e como seria a 
melhor  forma  de  implementar  a  regionalização.
Discutiu-se se seria seguido o processo de utilizar os conselhos implementados nos 
municípios, gerando um processo de integração dos processos de discussão, ou se 
seria  feita  uma  extensão  do  CONCIDADES PR ou  uma  proposta  de  uma  outra 
estrutura  regionalizada. Definiu-se  que  a  estratégia  adotada  será  de  realizar  um 
diagnóstico sobre as divisões regionais adotadas por outras instituições, mas não as 
suas estruturas. Optou-se por encaminhar uma solicitação à SEDU, para saber quais 
cidades do Estado do Paraná tem conselho com o devido Decreto, e complementando 
com  as  seguintes  informações: Eles  estão  atuando,  de  que  forma  e  qual  a 
periodicidade  (mensal,  bimestral,  semestral).  Esclarecimentos:  Gilmário  Ferraz  da 
Silveira: “Aquele seminário que fizemos em 2010 tinha sido proposta a discussão dos 
conselhos  regionais,  tem  município  que  é  complicado  manter  o  municipal.  Tem 
encaminhamentos, inclusive para transformar em projeto de lei, acabou extinguido os 
conselhos regionais não consta”. Sirlei César de Oliveira: “O que discutimos naquele 
momento  era  que  o  CONCIDADES juntamente  com a  SEDU  iria  incentivar  os 
municípios  a criarem os seus conselhos municipais,  mas o Estado não poderia se 
impor  caso  o  prefeito  de  alguma cidade  não aceitasse.  Em um momento  foi  até 
discutido que as próprias reuniões do conselho não fossem realizadas só em Curitiba 
e  sim  levadas  para  outras  localidades”.  Disonei  Zampieri:  “Duas  sugestões,  o 
Conselho Municipal  de Agricultura  funciona de forma quase que perfeita  porque 
estão diretamente ligados a planos exclusivos de governo. O conselho do litoral que 
também funciona muito bem. Talvez uma pesquisa para ver como é que poderia aliar 
essas sugestões para um lado mais urbano”. Sebastião Francisco Rego: “Na discussão 
do  conselho  nacional  a  não  criação  da  regional  foi  exatamente  para  forçar  os 
municípios a fazerem os seus conselhos municipais, a intenção era essa. Fazer um 
levantamento  de  quantos  conselhos  estaduais  temos  no estado”.  Eduardo Manoel 
Araujo: “As câmaras técnicas são institutos permanentes do conselho e os grupos de 
trabalho estão disponíveis para as câmaras técnicas e para a própria plenária como 
uma estrutura para determinados assuntos. Nenhum grupo de trabalho surge sem um 
objetivo muito claro e com uma tarefa a cumprir. E estou tentando descobrir qual é a 
tarefa dos cinco grupos que temos hoje”. Mirabel Caldeira Lopes: “Na Conferência 
das Cidades, quando chegaram essas informações, eu me recordo que muitas cidades 
apresentavam os seus conselhos com as mais diversas nomenclaturas, mas todos eles 
com  a  mesma  finalidade”.  Giovana  Bonilha  Milano:  “Devíamos  pedir  ao 
PARANACIDADE  a  pesquisa  que  o  Carlos  Storer  está  fazendo,  para  assim 
podermos  discutir  em  cima  de  algo  objetivo.  Podíamos  convidar  o  Carlos  para 
participar  da  reunião  do  GT”.  Encaminhamentos:  Ofício  à  Secretaria  de 

Rua Deputado Mario de Barros, 1290, Edifício Caetano Munhoz da Rocha, 2° andar – Centro Cívico, Caixa Postal 15.035
CEP 80530 913 Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41.3250-7244 Fax: 41 3254 2579 / site www.sedu.pr.gov.br

16



CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

(706)

(707)

(708)

(709)

(710)

(711)

(712)

(713)

(714)

(715)

(716)

(717)

(718)

(719)

(720)

(721)

(722)

(728)

(724)

(725)

(726)

(727)

(728)

(729)

(730)

(731)

(732)

(733)

(734)

(735)

(736)

(737)

(738)

(739)

(740)

(741)

(742)

(743)

(744)

(745)

(746)

(747)

(748)

(749)

Desenvolvimento  Urbano  –  SEDU,  pedindo  explicações,  diagnóstico  de  quais 
cidades tem Conselhos com os devidos decretos, como eles estão atuando e qual a 
periodicidade; convite ao Sr. Carlos Storer do PARANACIDADE para comparecer 
no Grupo de Trabalho na próxima reunião ordinária, sendo estes encaminhamentos 
aprovados  com  dois  votos  contrários.  Proposta  do  Conselheiro  Hélio  Bampi 
desburocratização, para que esse encaminhamento seja apenas formalizado em Ata, e 
não  precisar  encaminhar  Ofício  à  SEDU,  proposta  rejeitada.  11.  Apresentação 
Grupo  de  Trabalho  Capacitação  de  Conselheiros  –  prejudicado;  12. 
Apresentação  Grupo  de  Trabalho  de  Conflitos  Fundiários  feita  pelos 
Conselheiros Giovana Bonilha Milano e Anselmo Schwertner, que teve como pauta: 
Elaboração  de  planejamento  e  cronograma  do  grupo  de  trabalho  e  definição  de 
objetivos e resultados a serem submetidos ao CONCIDADES PR, ficando aprovado 
o  seguinte  cronograma:  Reunião  1  –  Temas:  Prevenção  e  Monitoramento  dos 
Conflitos - Facilitadora: Julia Franzoni (Terra de Direitos); Reunião 2 – Mediação de 
Conflitos -  Facilitador:  Leandro  Gorsdorf  (UFPR);  Reunião  3  –  Reunião  para 
discussão da conjuntura paranaense em relação aos conflitos fundiários e elaboração 
das diretrizes gerais; Reunião 4 – Reunião para elaboração do documento base para 
Política Estadual de Prevenção e Mediação de Conflitos e preparação da minuta do 
documento que será submetido à Conferência  Estadual  das Cidades;  Reunião 5 – 
Organização  do  Seminário  de  Qualificação  e  Aprovação  da  Política  Estadual  e 
realização do Seminário Estadual de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários. 
Encaminhamento de Ofício à Sra. Julia Ávila Franzoni, advogada da Organização 
Terra de Direitos, para que compareça na próxima reunião do CONCIDADES PR 
(GT de Conflitos Fundiários) com o objetivo de auxiliar na elaboração da política 
estadual de conflitos fundiários urbanos, sendo este encaminhamento aprovado com 
uma  abstenção.  13.  Apresentação  Grupo  de  Trabalho  da  COPA  feita  pelo 
Conselheiro José Abel Brina Olivo, que começou sua explanação ressaltando que os 
componentes do Grupo de Trabalho da COPA, foram convidados para participarem 
dos  grupos  temáticos  da  Secretaria  para  assuntos  da  COPA/2014,  que  o 
CONCIDADES  PR  se  faça  representar,  não  deixe  de  comparecer  nas  referidas 
reuniões.  Esclarecimentos  feitos  pelos  Conselheiros:  Alceu  Valdomiro  Blaca  do 
Nascimento: “Que o CONCIDADES viabilize as condições para que os conselheiros 
possam comparecer nessas reuniões, como passagem, hotel, alimentação etc.”; Sirlei 
César de Oliveira: “A Secretaria da COPA precisa enviar os Ofícios de convocação 
em nome do CONCIDADES PR, não dos Conselheiros, e que o mesmo disponibilize 
os recursos necessários para que possamos participar”.  Para finalizar a reunião,  o 
Secretário Executivo do CONCIDADES PR, falou sobre o Projeto de Lei, que está 
com uma cópia do referido Projeto com o parecer da Procuradoria Geral do Estado, 
se comprometendo a digitalizar o Projeto e disponibilizar no site do Conselho para 
que todos os Conselheiros possam ter conhecimento. O Conselheiro Valdir Mestriner 
fez algumas considerações referentes à 5ª Conferência Estadual, para que a Secretaria 
Executiva do CONCIDADES PR realize uma reunião com a Comissão Organizadora 
para  escolha  do  local,  questão  orçamentária,  previsão  de  custos  dentre  outros. 
Proposta para que se realize essa reunião dia 19 ou 26 de setembro de 2012.  14. 
Encerramento feito pelo Secretário Executivo Eduardo Manoel Araujo. 
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