RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DE
MATINHOS - PARANÁ

6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Conselho das Cidades

Conselho das Cidades
Modelo de relatório para a etapa municipal
A Função Social da Cidade e da Propriedade
Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas

Sistema informatizado da 6ª CNC etapa Municipal
1. Dados Iniciais
Estado: Paraná
Município: Matinhos
2. Dados da pessoa responsável pelo preenchimento do relatório
Nome: Niucélia Vieck
Órgão: Prefeitura de Matinhos
CPF: 020.557.769-59
Cargo/Função: Secretária Municipal de Planejamento
DDD/Telefone: (41) 3971-6147
E-mail: planejamento.matinhos@gmail.com
Membro da Comissão Preparatória
Municipal? (X ) Sim ( ) Não
Qual o vínculo com a organização da Conferência:
.Presidente do Conselho das Cidades - Matinhos e Coordenadora da Comissão Preparatória da 6ª
Conferencia Municipal das Cidades - Matinhos

Conferência Municipal
Data da Conferência: 03 de junho de 2016
Houve realização de eventos preparatórios como seminários, oficinas, reuniões,
passeatas?
(X) Sim ( ) Não
.Participação no Seminário de Mobilização para a 6ª Conferencia Estadual das Cidades, no dia 30
de março de 2016 - Curitiba/PR realizado pelo Governo do Estado do Paraná e CONCIDADES
Paraná
.Realização de 03 reuniões preparatórias para a 6ª Conferencia Municipal das Cidades/Matinhos,
com CONCIDADES/Matinhos e membros da Comissão Preparatória Municipal

Quais os segmentos integram a Comissão Preparatória:
(X) Poder Executivo Municipal
(X) Poder Legislativo Municipal
(X) Movimentos Sociais e Populares
(X) Entidades de Trabalhadores
(X) Entidades Empresariais
(X) Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa
(X) Organizações não Governamentais
(
) Observadores
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3. O município participou anteriormente de quais conferências:

1ª Conferência das Cidades:
(
) Sim (
) Não

2ª Conferência dasCidades:
(
) Sim (
) Não

3ª Conferência das Cidades:
(
) Sim (
) Não

4ª Conferência dasCidades:
(
X) Sim (
) Não

5ª Conferência das Cidades:
(X
) Sim (
) Não

4. Número de Participantes da Conferência por segmentos:
(35
(03
(16
(02
(04
(21
(10
(18
(109

) Poder Executivo Municipal
) Poder Legislativo Municipal
) Movimentos Sociais e Populares
) Entidades de Trabalhadores
) Entidades Empresariais
) Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa
) Organizações Não Governamentais
) Outros
) Total

5. Informações sobre o Conselho das Cidades Municip al:
O município já possuí Conselho da Cidade?
(X
) Sim (
) Não
O município elegeu o Conselho da Cidade?
(X
) Sim (
) Não
Nº. Instrumento Legal: Decreto 1620/2013

Data de
Publicação:30/08/2013

Existem outros conselhos de abrangência setorial relacionados à Política Urbana?
(X
) Sim (
) Não
Quais?
(X
(
(
(X
(X

) de Habitação.
) de Transporte e Mobilidade.
) de Desenvolvimento Urbano.
) de Saneamento.
) Outros.

O município possui algum órgão ou Secretaria que faça gestão da temática do
Desenvolvimento Urbano?
(X
) Sim (
) Não
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Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

O município possui Plano Diretor Participativo?
(X
) Sim (
) Não
Nº. Instrumento Legal:Lei n 1067/2006

Data de blicação:
08/12/2006

O município possui legislação específica de uso e ocupação do solo?
(X
) Sim (
) Não
Data de Publicação:
Nº. Instrumento Legal:Lei 1068/2006
08/12/2006
O município possui legislação específica de parcelamento do solo?
(X
) Sim (
) Não
Data de Publicação:
Nº. Instrumento Legal:Lei 1049/2006
20/10/2006
O município possui legislação específica sobre acessibilidade?
(
) Sim (X
) Não
Nº. Instrumento Legal:
Data de Publicação:
O município utiliza instrumentos da política urbana previstas no Estatuto da Cidade?
(X
) sim
(
) não
Quais?
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(
(
(
(
(
(
(
(

) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
) contribuição de melhoria
) instituição de zonas especiais de interesse social
) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
) IPTU progressivo
) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso
) transferência do direito de construir
) operações urbanas consorciadas
) instrumentos de promoção de regularização fundiária
) estudo de impacto de vizinhança
) projeto específico de expansão urbana
) plano de reabilitação urbana
) cartas geotécnicas
) plano de redução de riscos
) outros:__________________________________________

O município possui planos, programas ou ações para promoção de acessibilidade
em calçadas e/ou espaços públicos?
(x

) sim

(

) não
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Quais: QUANDO DA REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS É REALIZIADO A ACESSIBILIDADE EM
CALÇADAS E NA BEIRA MAR COM RAMPA DE ACESSO DA AREIA AO MAR

Nome do Coordenador da Comissão Preparatória: Niucélia Vieck
Tipo de Convocação:
a (X) Conferência Convocada pelo Governo Municipal
b ( ) Conferência Convocada pela Sociedade Civil
.

a - Conferência Convocada pelo Governo Municipal
Nome do Coordenador da Comissão Preparatória: Niucélia Vieck
Encaminhar os seguintes documentos:
1- Decreto expedido pelo executivo convocando a Conferência Municipal das Cidades.
2 - Comprovação da ampla divulgação nos meios de comunicação.
3 - Documento expedido pelo Executivo instituindo a Comissão Preparatória Municipal.
4 - Cópia do Regimento da Conferência Municipal.
5 - Lista dos delegados e delegadas, por segmento, presentes à conferência informando a entidade que
representa, número do documento de identidade e e-mail.
6 - Relatório com as Resoluções e deliberações da Conferência Municipal.
7 - Lista dos delegados e delegadas eleitos para a Conferência Estadual por segmento e identificação
completa: nome, CPF, endereço, telefone, entidade que representa (por extenso) e e-mail.

Texto Função Social da Cidade e da Propriedade
1) A sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis, próximos ao seu
local de moradia?
a.
São efetivamente utilizados pela população?
b.
Onde eles estão localizados?
c.
Como promover espaços públicos que reúnam todas as condições necessárias
para o pleno uso?
2) A habitação de interesse social (moradia popular) na sua cidade são bem localizados?
a. Contam com equipamentos comunitários (educação, saúde, saneamento, lazer,
...) e transporte público e funcionam bem?
b. Como melhorar essa questão?
3) O seu município executa políticas de regularização fundiária urbana em favor de
famílias de baixa renda, com titulação e registro em cartório?
a. Existe concentração de propriedades urbanas no seu município?
b. Seu município conta com base cadastral atualizada e informatizada?
c. Como melhorar essa questão?
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4) No seu município existe Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Caso não, qual(s)
instância(s) cuida(m) desse tema?
5) Seu município conta com Conselho da Cidade?
a. Caso não exista, qual o Conselho que decide sobr e as questões urbanas?
b. Ele está efetivamente funcionando?
c. Tem caráter deliberativo?
d. Suas deliberações são cumpridas?
6) Quais as potencialidades econômicas da sua cidade?
7) Quais São os principais conflitos existentes na sua cidade, e que interesses estão em
disputa?
a. Quais são os agentes que representam estes inter esses?
b. O que é possível pactuar em torno destes interesses para enfrentar estes
conflitos?
Fica a critério da Comissão Preparatória Estadual elaborar até 6 perguntas
adicionais para discussão nas Conferências Municipais.

6. Propostas elaboradas na Conferência Municipal
Para capitais dos Estados :

Proposta nº 1- Garantir a consolidação da lei 13240 de 30/12/2015 de âmbito nacional para
transferência de gestão de imóveis da união para a administração dos municípios litorâneos
com extinção do Laudêmio
Proposta nº 2 - Buscar parceria com o CONCIDADES em âmbito estadual e federal para
capacitação de lideranças comunitárias através do CONCIDADES municipal para associação
de m,oradores legalmente constituídas, com o objetivo de aproximar a comunidade do poder
público, garantindo desta forma a participação efetiva da população no apontamento das
necessidades locais.
Proposta nº 3 - Criação de órgão municipal colegiado com profissionais capacitados para
analisar e deliberar a respeito de regularização fundiária.

Demais Municípios

Proposta nº 1- Elaborar e implantar o Plano de Mobilidade Urbana Municipal, conforme Lei
federal 12.587 de 03/01/12
Proposta nº 2 - Descentralizar com reestruturação da Guarda Municipal, para dar mais
segurança para a população e também equipamentos públicos existentes.
Proposta nº 3 - Os Representantes do CONCIDADES/Matinhos devem realizar
ações/atividades de aproximação da sociedade civil, bem como, a publicizações de suas
ações.
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Proposta nº 4 - A Gestão Pública de Matinhos deve ampliar as ações de regularização
fundiária( com recurso humanos e infraestrutura) nas áreas de habitação de interesse social
com equipamentos sociais.
Proposta nº 5 - A Gestão Pública deve incorporar o instrumento do IPTU progressivo no
tempo, para áreas ociosas
Proposta nº 6 - A Gestão Pública deve consolidar na Secretaria Municipal de Obras e
Planejamento Urbano, um plano de ação como prioridade para ampliação de equipe técnica de
profissionais (Assistentes Sociais, Desenhistas, Topógrafos, Advogados, dentre outros) e
infraestrutura (transporte, combustível, outros) para desenvolvimento de ações de
desenvolvimento urbano no município (regularização fundiária e outras ações).
Proposta nº 7 - A Gestão Pública de Matinhos deve criar ações para o fortalecimento e
fomento das atividades do comércio, de serviços e do turismo, no município, bem como
eventos fora do período de verão.
Proposta nº 8 - Destinação de local para a construção de habitação de interesse social
visando a realocação das famílias que habitam locais de risco e de proteção e preservação
ambiental, dando preferência ás famílias mais vulneráveis, assegurando infraestrutura e
serviços públicos essenciais.
Proposta nº 9 - Comprometimento dos conselheiros com suas atribuições e responsabilidades
e adoção de políticas públicas para a capacitação dos mesmos.
Proposta nº 10 - Fomentar o comércio local e promover infraestrutura turística como atividades
culturais, gastronômicas e turísticas na baixa temporada. Reativar o Centro Cultural, reabrir o
Teleférico e criar o Teatro Municipal. Conscientizar o turista a respeito da preservação do meio
ambiente.

7. Delegados Eleitos para a Etapa Estadual da Conferência:
Segmento: Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano
Entidade
Delegado
Suplente
SINDICATO DA HABITAÇÃO E
CARLOS
GABRIEL C.
CONDOMÍNIOS DO PARANÁ
PAULINO
CAVALCANTE DE
ALBUQUERQUE
Total do Segmento: 1
Segmento: Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais
Entidade
Delegado
Suplente
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
JAYSON
SILVANA MARTA
PARANÁ UNIVERSIDADE FEDERAL AZEVEDO
TUMELENO
DO PARANÁ DO LITORAL
MARSELLA DE
ALMEIDA
PEDROSA VAZ
GUIMARÃES
Total do Segmento: 1
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Segmento: Movimentos Sociais e Populares
Entidade
Delegado
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
JILBERTO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SAROBA
JARDIM EL DOURADO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA
ZOEIRA NAGÔ
Total do Segmento: 2

LIDIOMAR P.
COSTA

Suplente
ONDINA
FERMIANO
MACHADO
DANILO BORGES
MACHADO
FILHO

Segmento: Poder Executivo - Gestores, Administradores Públicos - federais, estaduais e municipais
Entidade
Delegado
Suplente
PREFEITURA MUNICIPAL
MICHEL ÂNGELO CÉZAR AUGUSTO
BATISTI
CORAIOLA
LOZOVOY
PREFEITURA MUNICIPAL
MONIQUE KIST RENATA CEZAR
DO AMARAL
PREFEITURA MUNICIPAL
NIUCÉLIA VIECK ORLANDO
FERREIRA
Total do Segmento: 3
Segmento: Poder Legislativo - Gestores, Administradores Públicos - federais, estaduais e municipais
Entidade
Delegado
Suplente
CÂMARA MUNICIPAL DE
RENATO
GERSON DA
VEREADORES CAMARA DOS
PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR
VEREADORES
SILVA
Total do Segmento: 1
Total do Município: 8
Total Geral: 8

8. Eleitos para o CONCIDADE/Matinhos:
Segmento Poder Público Executivo: a ser indicado.
Segmento Poder Legislativo: a ser indicado
Segmento Movimentos Sociais: Titular a Associação de Moradores Dos Balneários, Betaras,
Solymar e Marajó-AMBBESMAR e suplência Associação de Moradores do Tabuleiro. Titular a
Associação de Moradores Vila Nova e suplência Associação de Moradores do Jardim El
Dourado.
Segmento Empresarial: Titular SECOVI - Sindicato de Habitação e Suplente RS Tavares ME
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa: Titular e Suplente UFPR Litoral
Segmentos trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de
desenvolvimento urbano e ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano ficaram
sem representatividade.

