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APÊNDICE F – Transcrição das entrevistas

Transcrição da entrevista realizada com o Representante 1 do Poder
Legislativo
Data da entrevista: 09 de outubro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 46 minutos

Mônica Máximo da Silva (MMS): A minha pesquisa é especificamente sobre os
instrumentos, a outorga onerosa, a transferência e a famosa PEG. Então, a primeira
pergunta é entender um pouco melhor qual é a atribuição da Câmara Municipal na
regulamentação e na aplicação desses instrumentos.
Representante 1 do Poder Legislativo (R1PL): Acho que, assim, posso discutir em termos
genéricos. Acho que é uma situação. Acho que a Câmara Municipal é desqualificada
tecnicamente para todo esse debate. Acho que isso é uma situação que não ocorre
devidamente, não é? Somos em 38 vereadores. A gente está falando de instrumentos
urbanísticos, de jargões que são de difícil compreensão até mesmo para quem estuda,
imagina você joga para uma Câmara Municipal formada por uma heterogeneidade de
pessoas, com formações políticas e estudos diversos, toda uma responsabilidade de
decisões que vão ter um peso muito grande na cidade. Eu acho que a gente precisa
qualificar a Câmara nesse sentido, qualificar os servidores, os assessores, as pessoas todas
que estão envolvidas nesse processo de discussão e especialmente os vereadores. A minha
formação é na Filosofia, então eu também sinto uma carência de estudo da minha parte,
para o entendimento desses instrumentos, mas a gente tem tentado durante o... desde o
início do mandato, fomentar essas discussões sobe o zoneamento. Chegando na Câmara,
chegou agora recentemente. Fizemos diversas reuniões com arquitetos, com urbanistas,
com estudiosos do tema. Conseguimos articular na Câmara Municipal, com a professora
Gislene, um workshop com o Lincoln Institute, destinado aos vereadores e servidores.
Fizemos reuniões assim no CAU, lá no Sítio Cercado, no bairro com a população... Enfim,
eu acho que, por um lado, você tem as carências de formação, por outro lado, dai que é o
perigo, você tem estruturas econômicas muito bem organizadas, que estão atentas a esse
processo, que contratam arquitetos e urbanistas para dar um assessoramento a elas e que
aqui em Curitiba tá sendo feito de uma forma muito explícita, nisso que o próprio Ippuc tem
tratado com uma... eu diria com uma certa subserviência até ao G10, o grupo do G10, que
são as dez entidades que representam, entre aspas, o setor produtivo da cidade, desde a
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associação comercial, a federação das indústrias, crédito imobiliário e tudo o mais. Essas
entidades, no decorrer da discussão da lei do zoneamento, têm tido um acesso privilegiado
ao Ippuc. E o Ippuc tem colocado as decisões, as reuniões e as discussões com esse grupo,
dessas dez entidades, como algo extremamente importante e que eles estão buscando um
consenso entre as demandas dessas entidades e as demandas técnicas que o Ippuc acha
importantes. Por um lado, acho importante que os grupos estejam organizados, acho bom
para a cidade, só que, por outro lado, a gente não vê assim por parte dos vereadores, por
parte da sociedade civil, que representa os movimentos sociais, que representam as
pessoas, essa mesma articulação, até pela falta de, sei lá, segurança econômica para poder
fazer isso. Normalmente você tem entidades ligadas a direitos que são formadas por
voluntários, por pessoas que estão trabalhando por um ideal. E eu acho preocupante essas
duas coisas: a falta de aprofundamento técnico por parte da Câmara Municipal para votação
dessas leis e, por outra, a falta de instrumentalização dos movimentos sociais e valorização
dos movimentos, para que eles também tenham o mesmo peso que os grupos econômicos
estão tendo nesse processo. Então acho fácil da cidade ir se encaminhando pra buscar a
apaziguação das demandas dos grandes poderes econômicos estabelecidos e não
reconhecendo que Curitiba ainda é uma cidade extremante injusta, desigual, que tem um
urbanismo, tem um histórico de urbanismo, mas que não está, assim, eu diria no seu melhor
momento. E não é de agora, já é de décadas, eu acho. A gente vive desse eco da criação
da cidade, do urbanismo dos anos 70, mas que tem uma carência muito grande, o inchaço
da cidade, a violência, a conurbação, a falta de planejamento metropolitano de fato.
MMS: A Câmara faz, de alguma forma, um controle da aplicação dos instrumentos?
Porque... eu vou pular um pouco para a gente poder agilizar... porque os recursos da
outorga original vão para o fundo de habitação do interesse social; os recursos da PEG, que
é o Programa Especial De Governo, vão para uma conta bancária vinculada, em nome da
prefeitura; e é a Câmara Municipal que fiscaliza os gastos públicos, né? Existe alguma
fiscalização específica da aplicação desses instrumentos ou não?
R1PL: Existe, se houver uma provocação por parte de algum setor ou por parte de algum
mandato específico. Eu não vejo a Câmara Municipal fazendo o seu papel principal, que é o
papel de fiscalização do executivo. Somos 38 vereadores e a grande maioria, ela funciona
simplesmente como uma instância de validação dos atos da prefeitura. Então todo o
posicionamento que de uma forma desagrada os atos do prefeito, ele já é visto como uma
coisa que não deve prosperar, ele já é visto como uma coisa a qual deve ser dificultada,
uma coisa que deve ser sabotada até mesmo. Então o papel principal do vereador que é
legislar, fiscalizar e aprovar o orçamento do executivo, eu acho que, desses três, o papel
fiscalizador é o mais importante, porque a aprovação das leis, desculpa, a aprovação do
orçamento é uma conseqüência disso e a questão da criação de novas legislações é algo
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que tem que ser muito bem estudado, trabalhado e, assim, articulado com diversos setores.
Já tem bastante lei, tem muita lei que não é regulamentada, então o papel de fiscalização, a
Câmara, ela não coloca isso na devida importância. Por exemplo, a gente deveria ter na
Comissão de Urbanismo, um assessoramento técnico de urbanistas pra dar esse apoio aos
vereadores. E não tem. Na Comissão de economia, a gente teria que ter pessoas com
formação, servidores de carreira, que dessem um assessoramento técnico aos mandatos.
Não temos. Então como é que você vai fiscalizar todo um ato, todos os atos de um
executivo que é grande, que engloba a cidade inteira, que tem um corpo de procuradores,
um corpo de técnicos de fato, quando você tem poucos mandatos que estão preocupados
de fato com essa função fiscalizadora. Então eu acho que, assim, a Câmara, ela precisa
exercer melhor esse papel. Uma dessas... Uma das maneiras que a gente enxerga que isso
tem que acontecer é com a contratação de servidores técnicos de carreira que prestem
assessoramento nas comissões. Daí você tem essa situação que é gravíssima, que é uma
ingerência do poder executivo sobre o poder legislativo. E a Câmara, ela se torna, então,
apenas essa instância de chancelamento, de validação, das vontades do prefeito. E ela abre
mão desse papel. Isso é explícito. A gente vê nas votações, na maneira como ocorrem,
onde, em troca de cargos, em troca de apoios políticos, nas diferentes pautas ou nas
diferentes ações dos respectivos vereadores como é que isso procede. Então é muito
preocupante isso, só que a população não acompanha, a população não sabe e a Câmara
abre mão desse papel.
MMS: No caso dessas novas modalidades, que seria essa PEG aí que, inclusive, teve
recursos destinados pra reforma da obra da Arena, e atualmente é usada especificamente
para o programa de governo, para o plano de governo. Como que você, na figura de
vereador, encara esse processo de ter sido criado essas novas modalidades que, a
princípio, não estavam previstas no Estatuto da Cidade, como que você encara?
R1PL: Eu acho que, assim, a gente ter que ter em mente que os instrumentos de
participação popular, eles têm que ser fortalecidos. E daí você tem quais instrumentos? Ah,
temos um Concitiba, o Conselho da Cidade de Curitiba, que não é valorizado pela prefeitura.
Ele se torna, também, uma instância fraca, uma instância sem poder de influência nas
decisões e as pessoas vão perdendo o entusiasmo, vão perdendo o tesão, vão perdendo a
vontade de... até a crença de que isso possa influenciar de alguma forma. É muito fácil, eu
acho, a gente imaginar que toda essa máquina do executivo, da prefeitura, ela, em
consenso com esses grupos de interesse, esses lobbies, eles vão buscando o que eles
acham que é melhor pra esses interesses e não necessariamente para a cidade. E, de novo,
você não tem uma formação técnica, uma capacitação técnica, tanto dos vereadores,
quanto da população, para o entendimento desses instrumentos, pra melhor aplicação
desses instrumentos, e se torna uma coisa concentrada, assim, uma decisão concentrada
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em pouquíssimas mãos. Mesmo no Ippuc, a gente sabe que tem um corpo técnico, mas que
as decisões são feitas por uma patota ali, por um grupo fechado, que normalmente tá
atendendo aos interesses do prefeito X ou Y. Então, como criar um procedimento de
participação técnica, popular, que seja, assim, isonômico, que seja de fato efetivo? Acho
que isso tudo não acontece devidamente e acho preocupante porque você não tem um
plano de cidade em andamento, um plano de Estado, você tem uma política de gestão e não
de Estado que vão acontecendo. E, de novo, a questão que a gente convive com uma
cidade que se vende como modelo, mas que, pra quem vive nela, é uma cidade
extremamente desigual, é uma cidade muito injusta; ambientalmente, com diversos
problemas, socialmente, cada vez com agravantes maiores e acho que tem uma questão aí
que tem que ser colocada que é o planejamento metropolitano. A gente fala dos assuntos
metropolitanos como uma coisa muito distante. “Ah, mas é lá da região metropolitana”, mas
não, não é. As pessoas que estão aqui, andando aqui, muitas delas, talvez a maioria, não
moram em Curitiba. E a gente está discutindo o zoneamento, no caso agora em questão de
Curitiba. Mas Pinhais tá discutindo o seu zoneamento junto conosco? Não. Quatro Barras?
Campo Largo? Não, não estão. Então eu acho que, enfim, tem que problematizar muito
essa situação.
MMS: Esses instrumentos que estão sendo utilizados para o programa de governo, eles são
emitidos via decreto, então, não passam pelo poder legislativo. Como que você enxerga
isso?
R1PL: Acho preocupante. De novo, pelo menos a Comissão de Urbanismo deveria ser um
local privilegiado para algumas discussões. E isso não acontece. Simplesmente, um decreto
do prefeito e a coisa chega pronta, o pacote pronto. A Câmara, ela exerce um papel, assim,
eu tô em meu primeiro mandato e já há alguns anos que eu observo a Câmara do lado de
fora, como faz toda a população. Ela não se coloca na grandeza que ela deveria ter, que é
esse papel de formação política da população e de olhar, assim, colocar a lupa na prefeitura
mesmo. A gente fez mais de 150 pedidos de informações nesses 20 meses, que é o
instrumento que os mandatos têm à disposição, e as respostas muitas vezes chegam de
forma insatisfatória, chegam incompletas, respostas da prefeitura. E, enfim, no caso
específico dessa ferramenta, ela sendo via decreto simplesmente não resta muito para os
vereadores fazer. Ainda mais quando você pega uma Câmara que é subordinada ao
prefeito. Então, o que que a gente pode esperar dessa subordinação? Vai esperar somente
um carimbo ali, dizendo que... “Pra que discutir isso?”, “o prefeito, ele sabe das coisas”.
MMS: Você tinha comentado do G10. Duas coisas que eu gostaria de perguntar: Primeiro,
essas entidades que compõem o G10 ou qualquer outra entidade do setor produtivo da
construção civil tem exercido já alguma pressão, alguma coisa assim, junto à Câmara em
relação à legislação de uso e ocupação do solo?

5

R1PL: A gente teve a última reunião da Comissão de Urbanismo com o G10 apresentando
as suas considerações sobre a lei de zoneamento, sobre o projeto de lei de zoneamento.
Com representantes de todas elas ali, apontando pra nós, membros da comissão, o que é
que eles achavam importante, quais os pontos que o Ippuc, a Prefeitura, colocaram como
não consensuados entre G10 e prefeitura e que eles mostraram pra gente, na opinião deles,
o que que deveria ser feito. Então é isso que eu coloco, assim, você tem essas pessoas,
que são cidadãos, representam entidades que têm um papel importante na cidade, e, eu
acho, frisar isso assim... Eu acho bom que eles estejam organizados. Acho muito bom, acho
bom para a cidade, acho bom que entre eles, Sinduscon, Secovi, ACP, Fiep, Asbea, haja já
um entendimento prévio da visão que eles têm. Eu não quero, de forma alguma, demonizálos. Eu acho que é super importante que esses setores estejam organizados. Agora, eu
acho preocupante eles terem um lócus privilegiado de diálogo com a prefeitura, um espaço
privilegiado de pressão com a Câmara Municipal, enquanto que o outro lado não consegue
ter isso.
MMS: Mas não consegue ou eles não estão se articulando para ter esse tipo de espaço?
R1PL: As duas coisas, eu acho, porque eu já fui de movimentos sociais, já estive
coordenando associação de busca de direitos e você esbarra, muitas vezes, numa falta,
assim, no limite do voluntariado. E essas entidades não são voluntariado. As pessoas que
estão ali recebem muito bem para exercer o papel que elas fazem. Então, elas conseguem
se dedicar, conseguem contratar gente pra fazer estudo, pra, assim, mostrar para elas o que
elas querem. E você tem daí distorções na teoria urbanística de Curitiba que são colocadas
em prática e a gente convive com isso. Então, as moradias de interesse social, elas estão se
mantendo cada vez mais, sempre foram para as periferias, para as franjas da cidade e eu
não vi até agora na atual lei de zoneamento que chegou nenhum instrumento efetivo pra
trazer essas moradias de interesse social pra onde a cidade já está consolidada. Pelo
contrário, a gente observou na Câmara nesses meses a Cohab, por exemplo, fazendo
venda de terrenos dela em áreas que você poderia ter ali habitação de interesse social. “Ah,
mas como é que você vai fazer uma habitação da Cohab na Vicente Machado?”. “Como é
que você vai fazer uma habitação da Cohab ali na República Argentina?”. Por que não? A
questão do centro com diversos terrenos, edifícios abandonados que poderiam, de alguma
forma, com uma postura mais incisiva da prefeitura, serem reaproveitados, pra habitação de
estudantes, de imigrantes, de pessoas de baixa renda, isso não tá acontecendo. Então a
gente perpetua um modelo de cidade excludente. Um modelo de cidade, onde ali mora a
classe A/B, ali mora a classe C/D... e eu já ouvi do Ippuc, assim, de dirigentes do Ippuc,
dizendo que o curitibano não aceita muito bem essa mistura de classes, tá? E isso sendo
falado em reunião assim. Porque não dá para pôr lá no Ecoville moradia de interesse social.
Tá, mas o ônibus tá passando ali e as pessoas que moram ali naquela conectora não usam
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o ônibus. Elas têm quatro vagas de garagem nos seus edifícios de alto padrão, com
propaganda de carros brindados, junto ali. O que a gente quer ali? A moradora, a diarista, a
empregada doméstica, que mora na CIC vai ali trabalhar e fica não sei quantas horas no
congestionamento para chegar até ali. Então o modelo de cidade excludente, ele tá sendo
perpetuado.
MMS: Como que você avalia o executivo ter pedido pra a lei de zoneamento sair da Câmara
e voltar para o executivo pra revisão? Porque tinha sido feito uma proposta pelo governo
anterior, que foi enviada pra a Câmara e, mudando o governo, pediram para retornar.
R1PL: Eu não tava na legislatura passada e foi a legislatura que aprovou a revisão do plano
diretor. Foi um processo que eu acompanhei também como cidadão, um pouco periférico,
como observador, não tanto dentro do processo. Por um lado, eu acho que existe... é...
faltou a palavra. Eu acho que, por um lado, assim, é ok, não é insensato o prefeito fazer
esse pedido. Por outro lado, os argumentos que justificaram essa solicitação, eu não sei até
que ponto eles são, eles procedem. Você tem uma crítica colocada, uma crítica oficial de
que a lei, o projeto de lei anterior, que foi apresentado à Câmara e que foi retornado à
prefeitura, ele atendia mais a interesses escusos do que aos interesses da cidade. E daí, o
que que você tem na seqüência disso? Reuniões, articulação desse grupo do G10 e
reuniões quase semanais da prefeitura com esses grupos pra "consensuarem", essa é a
palavra que eles utilizam, os seus interesses. E agora, passado mais de um ano e meio, que
a Câmara ficou aguardando a chegada desse projeto, e chegou junto com as eleições
presidenciais, de governo estaduais e tudo o mais, você está eclipsando, de certa forma, a
importância dessa discussão. Você vai ter essa lei chegando agora "consensuada" entre
prefeitura e setor produtivo da cidade, com críticas sérias desse processo por parte dos
movimentos sociais que conseguiram, com todas as dificuldades, emitir alguns
posicionamentos e fazer essa crítica. Então, eu acho, assim, por um lado existe a
possibilidade que eu até acho sensata, ok, que o prefeito faça esse pedido, mas por outro
lado eu acho que o desdobramento que ocorreu desde então, nesses 20 meses, ele mostra
mais um alinhamento da prefeitura com o poder econômico da cidade do que com as
demandas sociais da cidade. E, por demandas sociais, a gente está falando, por exemplo,
da discussão da mobilidade, onde você teve um plano diretor que aprovou uma emenda
estapafúrdia, por exemplo, no meu entendimento, que proíbe nos próximos dez anos a
aplicação, por exemplo, de uma taxa de congestionamento, o pedágio urbano. Curitiba é a
capital mais motorizada do Brasil, a gente tem um problema seríssimo de transporte
coletivo, objeto de investigações criminais até mesmo, uma falta de estímulo à mobilidade
ativa, uma falta de planejamento de investimento na mobilidade ativa e um predomínio claro
do automóvel. E daí você tem uma emenda no plano diretor que proíbe um tipo de restrição
ao carro, que é um instrumento possível para o gestor. E daí você vê uma falta de
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enfrentamento à discussão dessa primazia do carro nessa discussão do zoneamento que tá
colocada agora. Eu também ouvi, por parte do técnico responsável, que o curitibano não
está preparado pra restrições ao automóvel. Então você convive com isso, com uma falta de
coragem urbanística, por exemplo, desde a questão da moradia, trazer os pobres para o
centro, pra cidade, questões ambientais, ter uma política rigorosíssima, assim, de
preservação das áreas verdes remanescentes da cidade e de questões de mobilidade, que
é sim, vamos priorizar de fato o transporte coletivo e a mobilidade ativa. Não, o curitibano
não está preparado para restrições ao automóvel.
MMS: Você identifica... Essas reuniões que houveram com o G10, você acha que houve
algum tipo de sombreamento com outras instâncias de participação, como por exemplo com
o Concitiba?
R1PL: Eu acho que o Concitiba, ele é extremamente subvalorizado e é uma instância que
devia ser assim um lócus de articulação, de fomento, de discussão contínua e com amplo
apoio da Câmara Municipal e da prefeitura de Curitiba. E não acontece isso. Então, acho
que você falou sombreamento, é uma boa palavra, porque ao passo que semanalmente o
Ippuc se reuniu com o G10, ele não se reuniu semanalmente com a mesma avidez com os
conselheiros da cidade de Curitiba ou com outros grupos sociais. Por mais que você teve
até, vamos fazer justiça também, algumas audiências, alguns workshops e tudo mais, mas
me parece assim muito desigual o tratamento dado a esses grupos e não aos outros. E daí
eu acho que tem uma crítica que tem que ser colocada que é a todo processo de
participação dos conselhos da cidade. Conselho de Meio Ambiente, acho que ele se reuniu
uma ou duas vezes nesses 20 meses. Os conselhos não são valorizados como instâncias
de participação. E, por que não, de deliberação também? Eu acho que... daí nisso, também,
você entra numa questão que é, por exemplo, a questão da LOA, da lei orçamentária da
cidade, a população não participa. Fazem lá, manda uns e-mails e tchau e uma urna e
durante cinco dias. Não é isso. Eu acho que é grave, assim, a maneira como a gente não
inclui a participação popular nos processos de decisão. Só que, claro, você tem que ter a
participação e você tem que dar instrumentos para essa participação. Você vai falar de ZR2,
ZR3, setor estrutural, com o povo na rua? A pessoa não entende isso. Tem que ter um
processo contínuo de capacitação da população. E, outra coisa que acho que é importante,
que de novo o Ippuc e a prefeitura não se apropriam disso como poderiam, que é o corpo
técnico acadêmico de Curitiba. A gente tem quatro ou cinco universidades com pósgraduação em arquitetura e urbanismo e a gente tem centenas, milhares de pessoas,
formadas nessas instituições, que atuam profissionalmente na cidade e que não se sentem
sequer assim prestigiadas como ouvintes até nesse processo. E, hoje também, mais uma
fala do Ippuc, de que você... eu já escutei lá e outros escutaram, foi relatado... que em
assuntos sérios da cidade você não pode misturar estudantes com autoridades. Ou seja,
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você acaba criando assim uma suposta elite tecnocrática que define os rumos da cidade.
Então isso vai assim, seja desprestigiamento do Concitiba, dos conselhos, e também desse
corpo autônomo ligado às universidades, que são pesquisadores, e você poderia trazê-los
pra uma parceria, pra termos de cooperação e que isso, isso teria um impacto direto, eu
acho, na formação da população e dos grupos sociais. Você pega o movimento dos
catadores, por exemplo... Pô, o pessoal tá se matando ali pra subsistência. E daí você tem
decisões como o Vale do Pinhão. “Tá, legal o Vale do Pinhão, bacana”, só qual é o papel
social do Vale do Pinhão, que tá no meio dois vales, do Rio Belém e do Parolin, com
comunidades em situação de vulnerabilidade, de miséria, com dois rios extremamente
poluídos, com situações de abuso, enfim, de violência, e o Vale do Pinhão está ali com o:
“Uau! Vai ser aqui nosso Vale do Silício”. Inclusive, entrando na nova lei de zoneamento,
com uma nova tipologia ali, “o Vale do Pinhão”. Bacana, mas e a função social desse vale?
Então, acho que esse envolvimento com... E as universidades poderiam ser o foco, o
caminho pelo qual a gente traria essa capacitação para as pessoas dessas comunidades
poderem falar também, sobre como elas pensam a cidade. Por que é que a voz de uma
moradora do Parolin tem menos importância do que a voz do representante do Secovi?
MMS: Tem um debate que acontece bastante nesse processo de revisão da lei do
zoneamento, que seria a manutenção dos coeficientes diferenciados de Curitiba ou o
estabelecimento de coeficiente único pra toda a cidade. São Paulo recentemente
estabeleceu um coeficiente único, geralmente os movimentos sociais defendem o
coeficiente único e o mercado e o próprio Ippuc defendem coeficientes diferenciados. O que
é que você acha disso?
R1PL: Eu não tenho uma posição assim tão fechada, até porque é um tema que eu ainda tô
pessoalmente querendo estudar mais, entender melhor, assim. Mas eu acho que você tem
distorções no planejamento de Curitiba, que na teoria elas são bonitas, mas que na prática
elas se mostraram um "Frankenstein" assim, se criou uma outra coisa. Então os setores
estruturais, o transporte coletivo, o eixo do BRT, o trinário... Na teoria é: “Pô, que legal, né?
As pessoas vão... vamos adensar ali porque mais gente vai poder morar próximo do ônibus,
da escola e tudo o mais”. Só que a distorção é que esse terreno ficou caríssimo, quem vai
morar ali é que tem um alto poder aquisitivo, que não vai usar o ônibus no dia a dia, mas era
a via rápida, e não a via lenta, e assim por diante, né? A distorção ali da conectora, é a cinco
ali, não é?
MMS: Aham.
R1PL: Da Ecoville. Acho que é a mais emblemática disso tudo, né? Mas eu acho que é uma
discussão importante, que deve ser feita para um melhor aproveitamento do território da
cidade, mas, por exemplo, a proliferação dos shopping centers, a proliferação dos
condomínios fechados, cercados, murados, gradeados e blindados, a gente está criando
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guetos de cidade. E isso desvaloriza assim a própria função da cidade. As pessoas não
vivem nela, elas vivem nesses espaços controlados. Então, eu acho que tem, enfim... Pra
mim é um tema que a gente tem que aprofundar, mas eu sou favorável ao coeficiente único
no sentido de a gente buscar uma cidade mais isonômica, mais equitativa.
MMS: Mas você imagina que se isso fosse proposto, haveria uma resistência ou uma
aceitação pela Câmara?
R1PL: Pela Câmara? A Câmara, ela só é o instrumento de validação do executivo,
infelizmente. Se o executivo disser que é importante aprovar, ela aprova; se o executivo
disser que não, ela não vai aprovar. Então, daí passa pela qualificação do voto da melhoria
das bancadas que façam pelo menos uma suspensão de juízo: “Opa, calma aí, não entendo
desse tema, vamos parar tudo aqui e vamos conversar, vamos buscar um aprofundamento
do debate”. E ela não faz isso. Então, eu acho que a Câmara não tem uma posição própria
sobre isso. Pra isso, justamente, a Comissão de Urbanismo devia ter um corpo técnico
permanente de urbanistas que dessem esse apoio técnico pra essa discussão ser feita. E
acho que só agora que está, de certa forma, começando a ser colocado.
MMS: Olha, eu tentei resumir bastante. Eu acho que a gente já passou pela maioria das
perguntas.
R1PL: Já?
MMS: Eu perguntei se o G10 chegou a procurar já a Câmara e você já tinha comentado,
né?
R1PL: Sim.
MMS: E outros segmentos sociais, chegaram a já procurar a Câmara com relação ao
processo de revisão da lei do zoneamento?
R1PL: Sim, o Coletivo Trena, o Mobiliza, a própria Terra de Direitos, mas não ainda de
forma tão enfática, eu acho assim. E também porque, como eu disse, assim, isso eu tava
sentindo deste lá do início, do final do ano passado, né? Porque eu acho assim, pô, poderia
ter chegado na Câmara no ano passado, no final do ano, que seja. “Ah, o prefeito pediu,
vamos rediscutir o projeto”. Tudo bem. No ano que vem, novembro vai vir, a gente vai
passar dez meses discutindo. Legal. Daí vem novembro, dezembro, a gente passaria um
semestre agora de 2018 discutindo pra antes da eleição ser votado esse projeto. Mas não,
chegou junto com a eleição. Então todo o processo está eclipsado por uma discussão maior,
que é a discussão eleitoral, presidencial, que tá... enfim... que tá aprofundando agora, e eu
acho assim, como a gente falou antes, em "off", em "off" não, você pode por, né? Mas que a
gente não... provavelmente não vai votar este ano, a gente não vai votar a lei de
zoneamento este ano, eu duvido. Porque não vai ter tempo hábil pra essa discussão
acontecer. Queria pôr um destaque aqui também, eu acho que o Hélio Wirbiski tá fazendo
um papel, na minha opinião, correta, que é o presidente da comissão, de que todas as
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demandas sejam apresentadas não individualmente ao mandato "X" ou "Y", mas à
Comissão de Urbanismo. O Hélio colocou isso, o Hélio contratou um arquiteto pra
assessorá-lo, também, nessa discussão. Então, eu acho que tem, assim, essa preocupação
por parte do presidente ali de que seja um processo, da importância desse processo.
Porque ele vai ter conseqüências diretas no desenvolvimento da cidade nos próximos anos.
MMS: Beleza. Acho que era isso. Acho que passamos por todas.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o Representante 2 do Poder
Legislativo
Data da entrevista: 28 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 25 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Eu deixo uma cópia com você também.
Representante 2 do Poder Legislativo (R2PL): Ô, isso aqui é um contrato.
MMS: É, eles são bem burocráticos em relação a isso.
Representante 2 do poder legislativo (R2PL): Na verdade nós fazemos isso aqui a 4
mãos, sabe? O [nome do assessor do representante 2 do poder legislativo] me assessora,
ele é arquiteto. Nós demos uma mudada na nossa equipe, exatamente pra podermos dar
conta de discutir, então discutimos o Plano Diretor e agora estamos começando a discutir a
Lei do Zoneamento, acabamos de receber, tá tramitando aí na casa.
MMS: Aham.
R2PL: Então a gente a vai começar. E a Lei da Outorga ainda não recebemos, né? Então,
não temos conhecimento dela ainda 100%.
MMS: É, eu não vou falar tanto sobre o conteúdo, assim, vou falar uma ou outra coisa do
conteúdo. É mais sobre o processo em si. Bom, então a primeira pergunta é em relação
tanto a regulamentação quanto aplicação dos instrumentos, essa pergunta eu faço pra todos
os segmentos sociais, qual é a atribuição específica da Câmara Municipal?
R2PL: A Câmara é que vai consolidar isso, né? Porque é uma lei, e a função da Câmara é
exatamente aprovar, discutir, cada item dessa lei e aprovar. Claro, que a Câmara pode
mexer também, né? Dependendo... é uma discussão técnica, coletiva e, claro, que os
vereadores representam segmentos, regiões e etc. E a partir do momento que ela seja mais
detalhada e que eles conheçam mais, é possível emendar, é possível modificar, se for o
caso, né? Claro que essas modificações não vão atender interesses individuais, vão atender
interesses coletivos das regiões de Curitiba. Apesar de eu achar que pouco será modificado
porque a Prefeitura discutiu muito isso, através de audiências públicas e também com o
G10, né? Não só com o G10, o Concitiba, com todos os segmentos de representatividade
da sociedade. Então, eu acho, que as modificações não serão tão grande assim na Lei do
Zoneamento.
MMS: Tá. E, assim, a Câmara também, a função dela é fiscalizar o executivo?
R2PL: Sim.
MMS: Então, ela faz uma fiscalização principalmente quanto à aplicação dos recursos?
R2P: Sim.
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MMS: Eu gostaria de saber como que vocês fazem essa fiscalização, e se por acaso é feito
uma fiscalização específica dos recursos que foram empregados com o que foi arrecadado
mediante os instrumentos, ou se isso é debatido mais de forma genérica?
R2PL: Não. A Câmara de modo geral fiscaliza o orçamento e aprova esse orçamento. Mas
isso é discutido através de LDO, através de reuniões que são feitas durante o ano com a
população pra saber… e pra que a Câmara possa consolidar e aprovar esse orçamento.
Então, é discutido, sim, na totalidade dele e especificamente durante o ano todo. Claro que
essa aprovação se dá no final do ano. No caso da Lei do Zoneamento, nós vamos receber
agora a Lei de Outorga, né? É que vai dizer o que será feito de forma onerosa, e o que será
possível fazer pra adensar ou pra verticalizar ou até pra preservar a cidade agora na Lei do
Zoneamento.
MMS: Tá. Existe uma questão que em Curitiba a gente tem os instrumentos tradicionais,
que é a outorga onerosa, que aqui é comumente chamada de solo criado, e a transferência.
E surgiu, em função de uma pressão do Ministério Público pra construir creche e tudo mais,
a tal da PEG, que é Programa Especial de Governo, né? Que seria uma nova modalidade.
Essa PEG, ela é regulamentada via decreto. Então, sempre que é necessário emitir novos
recursos são emitidos novos decretos. Esse decreto, ele não passa pelo legislativo, ele é um
ato do executivo. Então eu gostaria de entender. Você, né? Na figura de vereador. Como
que você encara esse processo de definição desse potencial, onde vai ser empregado, pra
que vai ser empregado, ser definido via decreto e não passar pelo legislativo?
R2PL: O via decreto ele praticamente estipula valores, né? E forma de investimento. E a
Câmara fiscaliza isso, né? Tanto que a discussão que nós vamos fazer agora sobre a lei, a
parte onerosa, vamos dizer assim, da Lei do Zoneamento, ela vai ser muito polêmica nesse
sentido, porque alguns segmentos acham que a Prefeitura tá fazendo uma lei arrecadatória,
né? E, claro, que muitos pensam de forma diferente. Que quanto menor for essa PEG e
essa forma legislar, né? Mais desenvolvimento dá, mais renda, mais emprego, né? Então,
essa é uma discussão que será travada agora no primeiro semestre do ano que vem e ela é
muito polêmica. Você tem razão quando faz a pergunta, porque por um lado a Prefeitura
quer preservar e quer investir na própria cidade, na parte histórica, na parte de preservação
e também no desenvolvimento de alguns setores da cidade. Por outro lado, quem vai pagar
essa conta é quem vai precisar usar, né? E muitos dentro do G10, né? Acham que essa lei
está sendo de uma certa forma arrecadatória e eles argumentam que isso pode diminuir o
número de empregos, né? Porque o setor que mais oferece emprego é o setor da
construção civil e mais rapidamente, né? Então, essa discussão nós vamos ter que tomar
muito pra ter no primeiro semestre do ano que vem.
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MMS: Esses segmentos que vocês comentaram. Eu gostaria de saber se algum deles, eles
já estão se articulando de alguma forma com os vereadores. E se sim, quais grupos que já
estão se…
R2PL: Eles já estão se articulando e estão nos procurando. Eu como presidente da
Comissão de Urbanismo tomei o cuidado de não atender ninguém individualmente. Nós
estamos atendendo coletivamente pela Comissão de Urbanismo, né? Todos os membros se
reúnem em uma reunião oficial. Recebemos já o G10, né? E recebemos alguns segmentos
que têm nos procurado pra falar de, enfim, da parte de cicloativismo, de alguns setores de
regularização de invasões, que estão preocupados em conversar com a Comissão de
Urbanismo e com a Câmara. Mas nós estamos tomando cuidado de aprovar, inclusive, será
aprovado hoje numa reunião que nós vamos fazer da Comissão de Urbanismo um
cronograma de discussão, né? Começando por uma audiência pública que deve ser nos
próximos quinze dias, e essa audiência pública vai ser uma audiência de apresentação,
vamos dizer, da Lei de Zoneamento oficialmente, para os vereadores e para os segmentos
da sociedade. Nós tomamos o cuidado também de chamar pra participar de todas essas
oficinas e audiências o Ministério Público, pra que o Ministério Público opine, já que ele é
acionado muitas vezes, né? Por segmentos que se sentem prejudicados. Então, pra que
isso não aconteça, nós queremos que eles participam ativamente e que quando a lei sair,
ela já saia discutida e consolidada e chancelada por todos os interessados.
MMS: Tá. Você tava comentando isso do G10 por exemplo avaliar a PEG como
arrecadatória e que talvez isso impacte no desenvolvimento econômico da cidade, na
dinâmica imobiliária. Você como vereador, aí não digo a Comissão em si, mas você, já tem
algum posicionamento em relação… qual que é a tua avaliação? Se é um instrumento bom?
Se não é?
R2PL: Tenho. A minha posição vai ser em favor do cidadão, né? Um posto serve
exatamente pra isso, pra que ele tenha retorno em políticas públicas de qualidade, né?
Nesse caso também é uma forma de arrecadar e também de investir, de recuperar a cidade.
Tem setores da cidade que não tem verba pra esse investimento e viria daí. Mas também
nós não podemos brecar o desenvolvimento da cidade porque nós estaríamos prejudicando
a criação de emprego, né? E, às vezes, pode ser um erro você onerar um setor que pode
produzir muito em favor da cidade e que pode melhorar muito a condução da cidade. E,
claro, que nós temos que ouvir todos os segmentos pra que entendamos melhor. Nós temos
que pensar num meio termo que possa beneficiar a Prefeitura, o cidadão e os movimentos
que se preocupam individualmente com as suas causas.
MMS: Tá. Um debate que sempre é levantado quando vai ser revisado, tanto a Lei do
Zoneamento quanto nos instrumento, é quanto a adoção de coeficiente único e unitário pra
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toda cidade, o tal do coeficiente um. Você tem alguma posição em relação a definição de um
coeficiente único pra toda a cidade?
R2PL: Eu acho que não. A cidade ela é muito grande e ela é muito heterogênea. Então, nós
temos… eu acho que nós temos que encarar a cidade tanto desenvolvimento pra onde ela
tem mais características pra isso, né? Então, eu não sou a favor do coeficiente único, mas
eu acho que aqui nós temos 1,5, né? Em muito locais da cidade. Por outro lado a Prefeitura
insiste que o coeficiente um deveria ser aplicado. Na Europa, se não me engano, o [nome
do assessor do representante 2 do poder legislativo] pode me ajudar, é mais ou menos
assim e já é o que tem de coeficiente maior de desenvolvimento. Mas eu acho que nós
temos que nos basear pelas características e pelo potencial das nossas regiões da cidade
de Curitiba. Então, eu acho que um critério que tá na Lei de Zoneamento, eu acho que é um
critério razoável.
MMS: Tá. Você acha que seria possível aplicar isso em Curitiba? Se digamos, viesse uma
proposta do executivo pra Câmara, como que você acha que seria a reação da Câmara dos
Vereadores?
R2PL: Eu acho que a Câmara iria reagir, né? Porque nós temos aqui representantes de
regiões mais pobres que precisam de mais desenvolvimento e que precisam de
regularização, nós temos também vereadores que representam regiões mais ricas que
precisam de verticalização e precisam desse tipo de desenvolvimento. Aliás, a cidade… a
Lei de Zoneamento nunca tá pronta, né? Ela tem que ir se adequando ao crescimento da
cidade. A última lei foi feita e nós tínhamos um terço a menos de população. Então, nós
temos que pensar que essa população está aqui crescendo, e ela precisa viver, sobreviver e
trabalhar, né? E quem tem que dar essa condição é a Prefeitura de Curitiba, os vereadores
de Curitiba e a própria Lei de Zoneamento. Cuidar, claro, de preservação, cuidar das UIPs,
cuidar de tudo o que envolve o conjunto da lei. Então, é isso que nós vamos discutir
começando já a partir da semana que vem e o ano que vem durante o primeiro semestre
todo.
MMS: Eu perguntei por parte dos vereadores, né? E, caso viesse também essa proposta do
coeficiente único, quais segmentos você acha, segmentos da sociedade, que se
posicionaram contra e quais se posicionaram a favor desse coeficiente único?
R2PL: É muito difícil avaliar. Tem setores da cidade de Curitiba, como o Jardim Social, por
exemplo, que é um bairro de maior poder aquisitivo, que eles querem permanecer como
estão nos últimos vinte anos, eles não querem comércio, não querem desenvolvimento. Mas
tem outros bairros de Curitiba que tem um cunho mais comercial, etc, e que precisa de
verticalização e precisa de adensamento, né? Então, eu não tenho exatamente… mas,
claro, que eu acho que quem reagiria muito, né? Seria esse grupo do G10, porque eles
querem construir, eles querem desenvolver, eles representam o comércio, eles representam
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os arquitetos, os engenheiros, né? Vários segmentos que pensam na cidade nesse sentido.
Eu acho que a maior reação seria por parte deles.
MMS: Tá. Como que a Camara tá se preparando pra passar por esse processo de revisão?
Porque é um conteúdo bastante técnico, né? E a gente sabe que pessoas que não são da
área tem um pouco mais de dificuldade de se apropriar do conteúdo.
R2PL: Sim.
MMS: Como que a Câmara tem se preparado pra essa discussão?
R2PL: Olha, além de modificar o perfil, por exemplo, eu, no meu caso, no meu gabinete, eu
tenho arquiteto trabalhando, tem outros vereadores que também tem engenheiros e
arquitetos, é claro, que os que participam da Comissão de Urbanismo. Mas nós tomamos o
cuidado de fazer uma parceria com a Universidade Federal do Paraná e com o Instituto
Lincoln, né? Que tem tradição em discussão no mundo inteiro. Pra que nós pudéssemos
fazer um curso aqui, né? Na Câmara de Curitiba, e preparar as equipes dos vereadores, os
próprios vereadores, pra que eles entendessem melhor o que eles estão discutindo, pra que
possa fluir melhor; e nós, da Comissão do Urbanismo, não precisemos além de discutir
ainda tem que dizer do que se trata. Então, me dá a impressão que a maioria dos
vereadores já estão preparados, sabem da importância disso, né? E com responsabilidade
nós sabemos que se nós discutirmos de forma transparente, de forma técnica, né? De forma
coletiva. Nós vamos deixar legado aí pros próximos dez e quinze anos na cidade de
Curitiba. Então, isso tá sendo tratado com toda responsabilidade.
MMS: Tá. A gente tava comentando, até tava comentando com o [nome do assessor do
representante 2 do poder legislativo], não sei se a gente chegou a comentar aqui nessa
discussão, é que houve uma proposta anterior de zoneamento, ela veio pra Câmara, ela
acabou sendo arquivada, e daí depois o poder executivo na mudança de gestão pediu a
retomada da lei, pra discutir novamente essa lei. Como que você avalia esse processo que
ocorreu?
R2PL: Eu achei bom porque, na verdade, a Lei de Zoneamento veio na gestão anterior e ela
veio de uma forma um pouco açodada, vamos dizer, apressada, né? Porque havia um
término de governo e o governo anterior imaginava que pudesse aprovar as suas ideias e as
suas diretrizes. Mas como ela chegou aqui já perto do final do ano, e não houve tempo de…
nós fizemos uma ou duas discussões, né? De apresentação só. E como o regimento diz que
quando termina o ano, e você não aprova, você tem que devolver o projeto ao executivo,
nós acabamos fazendo isso. E atendendo inclusive um apelo do atual prefeito que nós
achávamos que democraticamente ele tinha todo o direito de rever, de opinar e de
participar. E eu acho que isso foi bom, apesar de ter demorado um pouco mais, a lei foi se
aperfeiçoando. Então, nós achamos que agora ela tá bem perto do que o conjunto da
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sociedade imagina. Claro que nós temos agora que cuidar é da sintonia fina e de podermos
melhorar ainda mais o que veio até então.
MMS: Essas discussões que tiveram… acho que eu ia comentar isso um pouco mais pra
frente… mas, assim, essa formação... porque isso, ao que consta, nunca teve antes esse
grupo das dez entidades. Ele se formou principalmente na época da revisão do Plano diretor
e mais fortemente agora na revisão na Lei do Zoneamento. Como que você avalia o
processo dessas entidades terem se unido e terem se articulado pra ter um espaço com o
Ippuc pra esse diálogo?
R2PL: Eu achei ótimo pra cidade, porque são instituições que têm muita estrutura e que
puderam ter uma equipe de técnicos capacitados, né? Os melhores de Curitiba e do Paraná,
assessorando-os. Não quer dizer que essa ideia valeu todo o tempo, mas ela foi muito
debatida com a Prefeitura. Então, pela informação que nós temos, 98% do que eles
reivindicaram foi atendido, né? Atendido porque as ideias eram boas e ajudavam a
desenvolver a cidade, preservando. Então, eu acho que foi ótimo, né? Claro que isso daí
democraticamente é um debate aberto e bem claro. Não quer dizer que tudo o que G10
imagina, possa acontecer. Até porque tem o Concitiba que tem opiniões muitas vezes
antagônicas e esse bom debate gera meio termo e bom termo, né? Então, eu acho que isso
foi positivo pra cidade. Até porque na hora de aprovarmos haverá aprovação, eu acho que
da maioria da sociedade, diferente de muitas capitais que houve discórdia e houve
problemas muito sérios nesse sentido. Então, nós achamos que foi bom porque
democraticamente todos estão conversando e nós queremos terminar a aprovação dessa lei
como algo muito positivo pra cidade e que realmente também seja positivo pra Câmara de
Curitiba. Na minha avaliação, é a lei mais importante de toda a legislatura.
MMS: Alguns… você comentou do Concitiba, né? Alguns conselheiros do Concitiba, eles
foram contrários a essa ideia do G10, porque eles identificaram que havia um
sombreamento em relação ao Concitiba. Você acha que eles competem ou que eles são
complementares?
R2PL: Eu acho que eles se complementam, né? Claro que num primeiro momento eles
competem, porque a forma de encarar a cidade é bem diferente de ambos. Mas os dois
querem a mesma coisa, pelo o que eu entendo, os dois querem desenvolvimento,
preservação, né? E querem trazer emprego, renda e cuidar da parte urbanística da cidade.
Então, eu acho que essa discussão, contanto que ambos sejam ouvidos todo o tempo, ela
só vai ajudar a fazer uma Lei de Zoneamento mais completa, mais democrática e que
atenda toda a sociedade.
MMS: Tá. Em relação novamente a essa participação democrática, na sua opinião e com
base nos processos que você acompanhou, você acredita que todos os segmentos eles têm
o mesmo poder e capacidade de participação?
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R2PL: Eu acho que não, porque isso depende muito da organização de cada setor. Alguns
são mais organizados, alguns são maiores e alguns são mais representativos ou menos,
mas de uma coisa eu tenho certeza: todos foram ouvidos, né? Porque nós tivemos mais de
vinte audiências públicas, nós tivemos aqui na Câmara oficinas temáticas pra discutir por
segmento, etc, quando tratamos do Plano Diretor, né? E pretendemos fazer o mesmo com a
Lei do Zoneamento. Assim como nós vamos convidar o Ministério Público, nós vamos
convidar o movimento do Boqueirão. Assim como nós vamos convidar os cicloativistas, nós
vamos convidar os acadêmicos da Universidade Federal. Então, a nossa ideia é abrir esse
debate da forma mais transparente e clara possível, para que tenhamos realmente um
resultado muito melhor em favor da cidade.
MMS: Então, você avalia que o processo de consulta em Curitiba, ele tem sido efetivo?
R2PL: Eu acredito. Acredito piamente.
MMS: Tá. Bom, eu acho que eu tinha pra questionar era isso.
R2PL: Mas parabéns pelo questionamento. Não faltou nada.
MMS: Obrigada. Tem alguma outra coisa que você acha interessante pra acrescentar em
relação a esse processo?
Assessor do representante 2 do poder legislativo (AR2PL): Não, é muito mais isso que o
[nome do representante 2 do poder legislativo] colocou. O objetivo, talvez, diferente do que
foi a revisão passada que hoje a sociedade prima por essa transparência. Então, a
Comissão de Urbanismo tem trabalho muito com isso de dar transparência ao processo,
todos os arquivos, toda a base de discussão, tá tudo na internet, disponível. Então, esse
processo, diferente do que foi em Londrina e em algumas outras cidades, eles tomaram um
cuidado muito grande de dar acesso a todo mundo, não só dos movimentos populares, de
moradia, o Mobiliza. O mobiliza já veio aqui na Câmara conversar, assim como o G10 já
veio oficialmente, já veio o Mobiliza também expor as ideias deles. Então, tá sendo aberto o
espaço pra todo mundo, pra que seja feito de forma bem o que preconiza o Estatuto da
Cidade, na parte de gestão participativa, gestão democrática. Então, tá sendo tomado todo o
cuidado a respeito disso, de dar toda a transparência, nenhuma modificação tá sendo feita
sem consulta popular. Então, aquelas histórias de emenda pra mudar lote não existe mais.
Então, nessa parte tá sendo bem encaminhado esse processo. Toda a parte técnica
também tá sendo feito acompanhamento técnico, tanto parte do Ippuc faz a discussão, aqui
na Câmara a gente tem feito discussão, por isso até foi feita essa parcecia, o [nome do
representante 2 do poder legislativo] bem comentou isso do Lincoln, da Universidade
Federal, professores de Mestrado, Doutorado, tem participado da discussão a convite pra
justamente ter a parte do embasamento técnico e ter a parte de demanda social que outros
vereadores principalmente representam.
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R2PL: Lembrar que também nós temos autonomia na Câmara pra fazer essa modificação,
mas nós estamos atuando junto com o Ippuc todo o tempo, tá? E com a Prefeitura. Nada vai
ser feito sem que haja a concordância da área técnica, porque não adiantaria nós fazermos
uma modificação aqui que não pudesse ser implantada porque juridicamente ou
tecnicamente ela não se consolidaria. Então, essa conversa tá sendo permanente também
entre a Comissão de Urbanismo, o Ippuc e a Prefeitura.
MMS: Perfeito.
R2PL: Ok?
MMS: Ok. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade.
R2PL: Eu que te agradeço. E você vai ser um craque da área.
MMS: Esperamos que sim. [Nome do assessor do representante 2 do poder legislativo],
como você falou um pouco também, eu posso pedir pra você também assinar?
AR2PL: Tá bom. Olha, esse daqui é um dos membros do Concitiba que você tinha
comentado?
R2PL: Ah, tá bom, depois eu quero… Quem que é vereador mesmo, do Concitiba?
AR2PL: Tá você, o [nome de outro vereador] e o [nome de outro vereador].
R2PL: Então, quando tiver reunião, eu quero participar.
AR2PL: Tá.

Fim da entrevista
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Transcrição da entrevista realizada com a Representante 1 do Setor Produtivo
Data da entrevista: 25 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 73 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): A primeira pergunta que eu vou fazer pra você… então,
especificamente em relação ao G10, você tava representando o Sinduscon. Então, pra
entender um pouco melhor essa entidade que você tava representando… é… dizer um
pouco quais os interesses que a instituição defende e a abrangência de atuação.
Representante 1 do Setor Produtivo (R1SP): Eu acho que até um pouquinho mais amplo,
pra explicar o porquê que houve até a… não sei se todas as pessoas que você já
entrevistou... eu não sei o que já falaram com relação o G10, tá?
MMS: Pode falar que daí, às vezes, complementa.
R1SP: Depois você vê. Qualquer coisa você comenta alguma coisa.
MMS: Aham.
R1SP: Eu sou… eu sou arquiteta, tá?
MMS: Uhum.
R1SP: E eu trabalhei onze anos na prefeitura. Trabalhei no Urbanismo, fiquei um tempinho
no Ippuc, né? Então, eu participei por alguns processos de revisão de lei, enquanto
funcionária concursada que eu era. Daí eu pedi minha exoneração e abri o meu escritório
em consultoria em legislação urbana. E esse escritório eu tenho… eu tô contando um pouco
pra você entender, tá?
MMS: Sim. Aham.
R1SP: Só pra você se situar, tá? Esse escritório nós já temos há dezesseis anos a empresa,
né? E há nove anos eu sou consultora de legislação do Sinduscon. Então, há nove anos
atrás o Sinduscon entendeu que ele, como um sindicato, ele é patronal, o Sinduscon, né?
Por ele ser um sindicato patronal e que muitas das construtoras tinham dúvidas em relação
à aplicação da legislação de uso do solo, né? Em Curitiba. Eles acharam por bem ter um
consultor em legislação urbana que pudesse fazer essa orientação. É quase como uma
orientação que, assim, mesmo o consultor poderia receber da prefeitura, só que, daí, ele
tem um atendimento diferenciado. Então, às vezes, eu vou até eles ou eles vão até mim.
Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo já há nove anos. E não só na esfera
municipal como na esfera estadual também. Porque o Sinduscon, por ser o Sinduscon
Paraná, ele fez muito trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado,
sobre processos de desburocratização, trabalho junto a CBIC também. Então, houve
inúmeros trabalhos sempre em prol de desburocratizar, desmistificar uma situação, né?
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Trazer um entendimento melhor de uma realidade, de uma interpretação de uma lei. Nesse
sentido, assim, pra facilitar a vida de todos os que participam. Desde o pequeno empresário,
pequeno consultor, até o grande. Se for olhar do… pelo fato do Sinduscon ser um sindicato
patronal, as pessoas falam assim: “Ah, então tá as grandes construtoras”. Só que dos
associados que têm ali 80% são pequenos e médios construtores. Não são as grandes
construtoras. E, geralmente, uma construtora quando ela é muito grande, ela já tem dentro
da equipe dela todo um corpo técnico com um know how específico pra fazer inúmeras
coisas. Então, o serviço de suporte que o Sinduscon presta, tá? Que é, não só eu na parte
de consultoria e legislação, mas o [nome de funcionário do Sinduscon] na parte de
consultoria em legislação tributária de obra, seria o INSS da obra, o ISS da mão de obra da
construção cívil, né? A doutora [nome de funcionária do Sinduscon], que é o jurídico, pra
também dar todo esse suporte jurídico, né? É mais pras construtoras de pequeno e médio
porte que não têm isso no seu corpo técnico, né? Não tem essa estrutura. Geralmente
terceirizam e acabam se utilizando de um sindicato patronal pelo custo, que ele é bem mais
reduzido. Bom, então, em relação a isso quando chegou em… acho que foi em 2015 que
começou o processo todo da revisão do Plano Diretor, né? O Sinduscon passou pra mim,
claro, era a minha competência, fazer uma revisão do que que tava sendo proposto em
termos de Plano Diretor pro município, da revisão do nosso plano. E com isso, na hora que
a gente começou a trabalhar e a estudar, a gente eu digo... era mesma sozinha, né? Eu
percebi, assim, que tinha uma linha muito tênue entre eu ter um interpretação assertiva ou
não do que se propunha o Plano Diretor. Porque, às vezes, uma redação, pela subjetividade
dela, ela dá pode te dar uma interpretação um pouquinho diferenciada. Então, naquela
ocasião, eu sugeri pro corpo diretivo do Sinduscon que nós montássemos uma equipe de
arquitetos, tá? Pra poder estudar o Plano Diretor, e que ele fosse, assim, de uma
multidisciplinaridade de atuação. Então, os arquitetos que foram escolhidos, por exemplo, o
meu escritório embora trabalhe com legislação urbana, nós trabalhamos com projetos
também. Mas os nossos projetos são de habitação do interesse social, projetos então que
pegam a classe econômica/popular e a linha standard. Nós não trabalhamos com classe
média alta, ou a classe A, duplo A e triplo A. Nós não trabalhamos com isso. Trabalhamos
um pouco com comércio e muito com regularização. Então, o nosso escritório, ele tinha esse
perfil. Nós trabalhamos com regularização desde a parte de periferia que pega o atual
decreto nº 302, que era o antigo nº 140, trabalhamos até com regularização de hospital,
coisas grandes também. Mas, assim, projetos novos mesmo nós temos um nível da nossa
clientela de um poder aquisitivo menor. Então, nós montamos um grupo aonde nós
tínhamos uma diferença… uma multidisciplinaridade de ação, de foco de trabalho. Então ali
nós tínhamos o meu escritório que tinha essa vertente, daí nós tínhamos quem trabalhava
na linha, digamos assim, de uma classe média e média alta, até a linha de quem trabalhava
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com triplo A, a linha de quem trabalhava com incorporação imobiliária, que é diferente.
Então, nós montamos, assim, esse grupo, tá? Pra que cada um pudesse dar o seu olhar em
relação ao Plano Diretor, né? E, assim, ali, a gente, às vezes, assim, tudo o que a gente
olhava… “Ah nós vimos um parágrafo aqui no artigo”... isso não tem nada a ver ainda com o
G10, tá? Não é G10.
MMS: Uhum.
R1SP: E a gente não tinha entendido uma coisa, a gente separava esse parágrafo e depois
alguém ia lá no Ippuc batia na porta da Ippuc pedia um horário de atendimento e falava: “Tô
lendo a lei…”. Até porque esse projeto do Plano Diretor, ele estava disponível no site pra
que todo mundo analisasse. Então, um ou outro ia lá solicitava um atendimento, tirava uma
dúvida e daí voltava pro grupo e falava: “Não o que eles explicaram foi isso...”. Como se
fosse, assim, um aluno procurando um monitor, né? E, daí, nós terminamos esse trabalho
do grupo de arquitetos em relação ao Plano Diretor. Bom, na época, até o Sinduscon...
como o Plano Diretor trabalhava também questões de mobilidade, e, não só questão de
mobilidade urbana mas, assim, de estruturação viária, então, ele contratou um profissional
específico dessa área que era o… eu acho que era [nome do profissional] o nome dele, eu
sou meio ruim pra guardar nome, mas acho que era [nome do profissional] sim. Ele tinha
muita experiência em dizer, da nossa história, da trajetória que a gente teve desde a
implantação do Plano Diretor, da implantação das estruturais, do eixo trinário, do expresso,
de tudo, né? Qual foi a ideia, a ideologia, quando ele foi lançado, qual foi o comportamento
que teve. Porque você projeta uma coisa, mas quando você implanta ela se torna outra
porque daí tem a ação do homem em cima, né? Então, como isso aconteceu e depois o que
se tem hoje. E quais são as necessidades de hoje, quais são os pontos fracos, os pontos
fortes. Então, até foi feita até uma análise swot de toda essa situação que tava acontecendo
em termos de mobilidade, transporte, né? Com profissional específico. Porque, daí, o nosso
grupo de arquitetos não tinha capacidade pra fazer isso, né? Bom, findado esse processo do
Plano Diretor, passou um tempo, todo mundo, assim, tirou uma folguinha, né? Foi um
processo, assim, muito puxado. Nós nos encontrávamos, assim, três vezes por semana a
noite, às vezes, no sábado e domingo pra estudar, porque era um material muito denso, e,
dava muito tipo de interpretação. Muitas vezes ele era muito genérico, outras vezes ele
era… ele apontava uma profundidade de um item, enquanto o texto todo era genérico, então
não tinha um cabimento ter um item mais profundo. Então, a gente questionava também
essas questões, né? Passado isso, veio então a situação da nova lei do Zoneamento e
Ocupação do Solo, que foi Mensagem nº 33, que foi lançada pelo Fruet. Quando essa
Mensagem nº 33 foi lançada pelo Fruet, toda a cidade já estava mobilizada, porque uma lei
de uso e ocupação do solo ela afeta a vida de qualquer cidadão. Desde um morador do
bairro que tá esperando uma requalificação do seu bairro, até mesmo de uma regularização
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fundiária, até mesmo o pessoal da habitação do interesse pessoal, porque Curitiba tá
carente de áreas pra implantação de habitação de interesse social e áreas que sejam
condizentes com o preço final da terra, pra que se possa fazer… pra conta fechar se houver
uma PPP com a Cohab, né? Bom, o que que aconteceu? Nessa ocasião que a gente
começou a estudar a lei de... a Mensagem nº 33, né? Do Fruet. Nós estávamos com a
mesma equipe de arquitetos, porque, daí, a gente já... todo mundo já se engajou, assim, né?
E a gente começou a estudar. E daí a gente viu, assim, umas coisas, assim, que a gente
achava, assim, que não eram, assim, interessantes a nível de mercado, a nível de
cidadania, do que o cidadão espera de um instrumento de política urbana que venha... não
digo assim: “ah, vai aumentar a minha capacidade construtiva”. Não é isso. O regramento
não vem só pra pôr essas regras de altura, coeficiente, taxa de ocupação. Ele vem também
pra incentivar o alvará de funcionamento, a atividade econômica, a geração de renda.
Então, isso tudo a gente viu, assim, que a gente merecia um estudo melhor. Nisso, eu
lembro que na ocasião eu acho que o Sinduscon convidou a Associação Comercial, se eu
não me engano... não me recordo muito bem... eles fizeram um trabalho junto com o Fruet,
tinha algumas outras entidades junto, tá?

Acho que já tava a Fecomércio também,

solicitando a retirada do projeto da Câmara. O Fruet já tinha encaminhado pra Câmara a
Mensagem nº33. Nisso, com esse início desse movimento, outras entidades começaram a
falar assim: “também quero, também quero, também quero”. E, com isso, foi criando uma
demanda de se criar uma grande equipe de entidades representativas. Por acaso, fechou
em dez entidades, entendeu? Ganhou o nome de G10 pela própria prefeitura, não fomos
nem nós que nos intitulamos G10. Daí, então, com isso aconteceu de formar essas dez
entidades que tinham o mesmo interesse comum de discutir isso, né? De pedir que esse
processo fosse retirado da Câmara, que pudesse ser revisado, porque ele tinha muito... a
impressão que dava é que ele tinha, assim, uma pegada meio socialista, assim, demais,
entende? Como se fosse uma ideologia muito forte, era a sensação que dava. E tudo ali ele
vinha com o outorga onerosa, então, acabava que ele encarecia muito, ainda mais o preço
da terra. Quando houve essa situação de juntar outras entidades quiseram dizer, ouviram
dizer que nós estávamos com esse grupo de arquitetos: “então, deixa eu entrar também”.
Então, daí, algumas vieram por livre espontânea vontade, né? Assim, tipo, que ouviram, né?
E depois também houve o papel muito importante que eu acho até de uma... são duas
entidades assim que são as mais forte durante o processo... tô falando um pouco do G10
pra você entender, porque depois na sequência nós vamos falar desse trabalho que permeia
tudo isso, né? Então, o que que acontece? Tem duas entidades que eu entendo que foram
âncoras em todo esse processo que é a Fecomércio, porque a Fecomércio ela que
coordena toda a parte de... realmente do setor econômico, da geração de renda, dos alvarás
de funcionamento, das atividades empresariais. Então, a Fecomércio ela é crucial, é o que
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gera... é o motor da economia, né? O Sinduscon nessa hora ele é pequenininho, assim,
embora o nascedouro de tudo isso tenha vindo pelo Sinduscon, não é o Sinduscon, hoje é
Fecomércio e a Câmara de Valores Imobiliários, que eu entendo que também é a segunda
maior entidade em peso de todo esse processo de revisão de regramento que a gente tá
fazendo. Porque o que que acontece, Mônica? Quando você se propõe a revisão de
regulamento você tem que ver os efeitos colaterais, né? E muitas vezes eles são tangíveis e
intangíveis, né? Então, não adianta a gente ter, por exemplo, nós tínhamos um economista
acompanhando a gente, nós tínhamos a... temos ainda até hoje, tanto o economista lá do
Sinduscon o [nome do economista] quanto a empresa Brain do [nome do proprietário da
empresa], que é professor da FAE inclusive, trabalha pelo Brasil inteiro só em estudos,
assim, de cenários de pesquisa de desenvolvimento de cidades, uma empresa muito forte
pra nos dar esse subsídio de estudo, né? E a câmara de valores imobiliários. Então, eu vou
falar um pouquinho sobre a CVI, porque a Fecomércio todo mundo conhece pela potência
que é no sentido, assim, da importância pro desenvolvimento econômico do município, né?
E a CVI, eu digo, assim, que às vezes, as pessoas, assim, não percebiam muito bem a
importância dela e isso depois ao longo do trabalho todo mundo foi vendo a ponto de,
quando foi criado o que seria o grupo técnico do G10, foi escolhido somente um núcleo de
pessoas, o grupo técnico do G10 era o grupo que ia fazer o aprofundamento dos estudos,
então, continuou o mesmo grupo dos arquitetos e juntou desse aprofundamento dos estudos
somente duas entidades: a Fecomércio e a CVI. Porque não dava pra fazer… não tem como
você conseguir agenda do povo, disponibilidade, e acaba que as reuniões não são
produtivas, porque se dispersam muito. Então, foi elencado somente duas das entidades
âncoras. As entidades âncoras seriam a Fecomércio e a CVI. Então, o papel da CVI que é a
Câmara de Valores Imobiliários do Paraná é fazer um equilíbrio do preço da terra e do preço
do imóvel pra que não haja um descompasso, tá? Isso é fundamental, é a mesma coisa que
uma arritmia no coração que pode te matar é uma arritmia no mercado imobiliário que
simplesmente pode matar a cidade e o desenvolvimento econômico dela, entendeu assim?
É só a gente ver, analisar, anos atrás quando a gente teve aquele ‘boom’ da Construção
Civil que foi com a vinda de muitas construtoras… vieram umas quatro construtoras de São
Paulo pra cá, que elas estavam vivenciando um cenário em São Paulo totalmente diferente
do nosso cenário aqui. O custo de vida lá é outro... é tudo diferente. Quando eles vieram pra
cá eles vieram praticando os preços de São Paulo, comprando a terra pelo preço de São
Paulo. Resumindo, em questão de meses o preço da terra de Curitiba subiu num estopim,
porque veio toda essa injeção externa, sabe? Então, isso foi um processo que a gente
passou de um descompasso no mercado imobiliário, refletiu no setor econômico, depois foi
diminuindo isso até se acomodar num nível, assim, mais intermediário. Então, a gente tem
que tomar muito cuidado com o que se faz com o preço da terra. Isso é fundamental. E o
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papel da CVI, da Câmara de Valores Imobiliários, o papel normal dela como que é? Toda
vez que você tem um terreno ou um imóvel, seja edificado ou não, e que você precisa saber,
mais ou menos, assim, como demandar o custo dele ou o valor dele, né? A gente tem
diversas diversas imobiliárias aqui, cada vez que o corretor faz uma avaliação… o corretor
ele... tem diferenças de avaliações. Então, o que acontece? A CVI tem um pregão. O pregão
como é que funciona? As imobiliárias… as maiores imobiliárias da cidade, tem inclusive
redes de imobiliarias, se encontram no pregão, levam os casos que eles estão com dúvidas
de precificar e o pregão precifica junto, pra que não haja um descompasso nisso. Porque
existe uma diferença muito grande entre o que dono da terra ou do imóvel quer receber por
aquele imóvel pra suprir suas necessidades do que realmente o que que ele vale, né? O
preço o cliente põe, o proprietário põe: “ó, o preço desse meu terreno é um milhão porque
eu quero dividir entre quatro filhos; duzentos e cinquenta mil cada filho”. Agora, será que ele
vale isso? Então, esse é o papel pregão. Ele é estabelecer um ponto de equilíbrio pra que
não haja um descompasso, né? Você não pode supervalorizar, de repente, uma ZR4 em
relação a outras ZR4, porque, por exemplo, você… já que você tá estudando essa parte
planejamento urbano, já deve ter avaliado o mapa da cidade, que tá aqui atrás de mim, né?
Então, você vai ver aqui, ó Mônica, por exemplo, eu tenho umas ZR3 aqui que é do Boa
Vista que ela tem uma precificação, né? De valor de mercado, diferente do que essas ZR3
aqui, não é?
MMS: Sim.
R1SP: Já tá até do lado de umas ZR1 aqui, então, ela já tem até uma qualidade de um
grupo residencial mais, assim, delimitado, né? É diferente dessa aqui que tá entre umas
ZR4, assim próxima de um eixo estrutural, né? É diferente de eu pegar umas ZR3 aqui ó do
final da região sul. Então, os valores não podem ser os mesmos que uma ZR3, tá? Então,
esse balizamento é que a CVI faz pra que, por mais que isso, digamos assim, aquele é um
gráfico de barras que vai oscilando, mas ainda sim não cria um tsunami pela cidade e que
vá fazendo efeito em cadeia de distribuição do valor imobiliário, do valor da terra, né? E
essa distribuição sempre é pra crescer, então, tem que tomar muito cuidado. Se você
acresce o valor da terra, o efeito colateral que tem isso é que a tua base, da tua planta
genérica do IPTU, não vai acompanhar. E daí o que vai acontecer é que o teu município
também perde. Então, as coisas têm que tá muito bem, assim, entrelaçadas, muito bem
conversadas, sabe? Então, o papel da CVI foi fundamental enquanto a... foi uma das últimas
entidades que entrou no grupo do G10 e foi fundamental, pra que pudesse haver esse
entendimento de tudo o que nós estamos analisando, propondo, revisando, possa ser
cabível, sem afetar a cidade como um todo, né? Bom, então, voltando, assim, nesse
histórico, daí, foi criado o G10, né? Foi retirada a Mensagem nº33 da Câmara, nisso o Greca
entrou, falou que… daí o G10, né? Foi conversar com o Greca e pediu, então, se podia
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analisar pra que fosse feito uma nova proposta. E o Greca falou que ele iria fazer uma nova
proposta, que foi a Mensagem nº34 que saiu agora. E o Greca falou que, como todo esse
material tava disponível na internet, né? Que tanto o Ippuc quanto o gabinete dele ou
qualquer outra secretaria, estava à disposição pra receber não só o G10, que foi, digamos
assim, associativismo de intenções, né? Com o Plano Diretor. Como qualquer outros, por
exemplo, pode ter três ou quatro associações de moradores de bairro que podem se juntar e
fazer um estudo em conjunto, e, pegar um arquiteto, estudar, isso é uma questão...
liberdade democrática, né? Pode acontecer de qualquer forma. Então, foi aberto esse
espaço pra que qualquer dúvida, o que quisesse ser feito, fosse feito com a prefeitura. E eu
acho até que o Greca, ele deixou esse espaço escancarado de aberto, talvez, até porque o
Fruet abriu mas abriu pouco. Eu acho também que queria trabalhar isso como um diferencial
na gestão dele, né? E o Greca é um prefeito, assim, que ele gosta muito de ouvir as
pessoas, ele é um prefeito, assim, que ele ama essa cidade, então, eu vejo, assim, que tudo
o que é participativo é colaborativo. Uma coisa implica na outra, né? Então, houve esse
espaço para que nós começássemos a trabalhar, né? Então, com isso o G10 escolheu o
grupo que são os mesmos arquitetos do qual eu faço parte, né? E mais o [nome do
representante 5 do setor produtivo], que tá representando a Fecomércio, e o [nome de outro
representante do setor produtivo], representando a Câmara de Valores Imobiliários, porque
ele era o presidente anterior da Câmara e nesse interim a Câmara mudou a gestão, né?
Mas ele que era antes o presidente, que começou todo o processo na época do Fruet como
presidente da CVI, né? Então, essa foi a equipe que ficou de estudos e que reporta pro
grupo grande do G10 tudo o que acontecendo e tal, né? Bom, então, em relação a isso,
dessa forma é que começou daí todas as nossas tratativas com o Ippuc, porque na hora que
nós começamos a fazer toda, a desenvolver esse estudo, pra fazer as nossas proposições,
como, de repente, a tua mãe podia fazer uma proposição, teu pai, a gente… não sei se você
chegou a consultar na internet quando o Ippuc fez a devolutiva de todas as colocações na
internet, tinha não sei quantas lá… mais de mil… sei lá quantas que tinha, né? Então, você
via pessoas de tudo quanto é bairro da cidade, de diferentes níveis sociais, níveis de
escolaridade, diferentes dúvidas, e contribuições tão válidas quanto até do nosso grupo que
era técnico, entendeu? Então, não houve, assim, nenhum tipo de diferenciação em relação a
isso, né? Então, foi bacana porque a gente daí começou a levar as nossas dúvidas, as
nossas colocações, e houve um trabalho assim bastante rico aonde a gente aprendeu muito,
assim, com o poder público, né? No entendimento da cidade, do que se espera na cidade e
até mesmo nas limitações que, às vezes, a gente quer uma coisa e pensa: “ah por que que
não tão fazendo?” E daí a gente entende que não é bem assim pra fazer, não é tão simples
o processo do fazer. Bom, então, eu fiz todo esse cenário histórico, pra gente poder
responder, porque senão, às vezes, eu to respondendo uma coisa sobre G10 e não
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necessariamente é a G10. Teve todo uma história por trás disso, é um longo trabalho.
Nenhum momento foi assim: vamos montar um G10, vamos escolher quais entidades vão
participar. Nem houve escolha disso, foi chegando, foi chegando, como assim montar um
time de vôlei que o povo vai chegando na praia e monta o time. Foi dessa forma que
aconteceu, né? Graças a Deus foi uma equipe muito disciplinada, as entidades, todo mundo
focado com o mesmo entendimento comum, assim, de contribuir com a cidade, então, foi
um trabalho bastante enriquecedor.
MMS: Ótimo. Perfeito.
R1SP: Você pode repetir a tua pergunta só pra eu ver no que que eu me distanciei dela.
MMS: A primeira pergunta era: primeiramente, pra melhor compreensão da entidade você
representa, explicar brevemente quais os interesses da instituição e qual abrangência de
atuação.
R1SP: Então, na verdade, assim, o interesse do Sinduscon nem é um interesse dele. Não
tem como uma entidade tão representativa do setor produtivo, que é uma parte assim da
construção, não participar de um processo desse, não tem como. Mas não que ela tenha
algum interesse em relação a isso, é só uma participação como cidadão mesmo, como
cidadania mesmo, né?
MMS: Beleza. Bom, a segunda pergunta é: especificamente quanto à regulamentação
urbanística e a aplicação das normativas vigentes, de que forma que a instituição interage
com os poderes executivo e legislativo? Eu digo assim: foi formado o G10, mas além disso,
o Sinduscon tem cadeira em algum conselho... quais são todas as formas de interagir com
os poderes tanto legislativo quanto executivo, no que diz respeito a regulamentação
urbanística?
R1SP: Tá. O Sinduscon ele tem uma cadeira, tá? Dentro do Conselho Municipal de
Urbanismo, na parte da comissão de uso de solo, tá? Ele tem uma cadeira no Concitiba, tá?
E ele tem uma cadeira no grupo gestor da Linha Verde, que é da… em a relação operação
consorciada, né? Da Linha Verde. Acho que é isso.
MMS: E com o legislativo tem alguma coisa?
R1SP: Não.
MMS: Tá. Agora, entrando bem no tema de aquisição de um potencial construtivo adicional.
Você saberia identificar quais as variáveis consideradas pelo mercado imobiliário pra
definição do instrumento mais apropriado? Ele pode comprar via transferência, PEG, o solo
criado… Qual variável que o mercado considera na hora de decidir que que instrumento ele
vai escolher?
R1SP: Preço. Hoje a variável é o preço, tá? Primeiro lugar, o preço, por causa até da crise
econômica, né? O segundo lugar é a velocidade do processo de licenciamento disso, de
conseguir essa certidão de potencial construtivo, né? Então, hoje nós temos, assim, se você
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compra... nós temos três fontes: eu posso comprar da Cohab, que é o solo criado, tá? Já
deve ter ouvido isso dos outros colegas, né?
MMS: Um pouco... mas pode... que sempre complementa...
R1SP: Acho que eu que vou pedir uma aula pra você que você já deve ter ouvido tanto.
Então, você pode comprar da Cohab, que é solo criado, né? E você pode comprar do
município, né? Pela PEG. E você pode comprar de terceiros, que são pessoas que tem
potencial oriundo de um imóvel tombado, que era herança de família, ou de uma doação
que recebeu em pagamento, ou de RPPNM, então pode comprar de terceiros. Quando você
compra PEG, a PEG tem um valor fixo, que é estabelecido por decreto, né? E ajustado de
tempo em tempo. Então, quando você compra da PEG, o processo hoje de comprar um
potencial da PEG da prefeitura você finaliza o processo... no máximo um mês tá pronto,
entre três e quatro semanas você finaliza ele, tá? E é muito fácil você ver o que que você vai
pagar, porque o valor é fixo, independente do que que eu estou… de que bairro eu estou na
cidade, tá? Então, o valor pra PEG, ele não está atrelado ao preço do metro quadrado da
terra, tá? Isso é uma situação. Quando eu vou comprar da Cohab, a Cohab utiliza três
fórmulas muito simples de trabalhar: uma fórmula sobre coeficiente, outra fórmula sobre
área dos pavimentos acrescidos e a outra sobre nº de unidades habitacionais, caso o
empreendimento necessite um cálculo de densidade, né? Nessa situação da Cohab, o
cálculo não é feito por um valor fixo como é o da PEG. Ele é feito pelo valor do metro
quadrado e do mercado imobiliário avaliado pela Secretaria da Finanças, que é o valor do
ITBI.

Então, pra isso, o processo tem que ir pra Secretaria de Finanças, pra que a

Secretaria de Finanças diga qual é o valor do ITBI do imóvel; retorne pra ser feito o cálculo
daí, né? Então esse é o processo, que ele demora um pouco mais de tempo, talvez, assim,
entre quarenta e cinco dias e dois meses. Às vezes, ele pode ser mais barato do que o da
prefeitura, então, cabe ao requerente, quem está querendo comprar esse potencial, avaliar
se o desconto que ele vai querer... não é o desconto... se o preço diferenciado é menor. Ele
vai ter... digamos que seja com a Cohab, vale a pena o tempo que ele vai demandar e ainda
esperar o licenciamento da certidão sair, né? Então, isso é uma questão bem de
cronograma da pessoa mesmo, né? E o de terceiros, ele entra numa outra fórmula, aonde
aparece o valor do ITBI do imóvel que está cedendo o potencial, que é o terceiro que tá
vendendo, como o imóvel que está recebendo o potencial, que seria, no caso, o construtor,
né? O cidadão. E, ainda sim, tem um índice, né? Um fator de conversão. E passa também
pelo ITBI. Só que é o ITBI do valor de quem cede e de quem recebe, então, é a mesma
coisa, assim, é um câmbio. É a mesma coisa de eu dizer, assim, eu tenho mil reais, e com
esses mil reais, se eu for comprar pesos pra ir pra Argentina eu vou comprar dois mil pesos,
e se eu for comprar euros pra Europa, eu vou comprar trezentos euros. É um câmbio. Então,
é a mesma coisa: “eu quero comprar um potencial pro meu terreno aqui... eu preciso de mil
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metros quadrados”. Eu vou comprar de você no Batel, eu vou comprar trezentos metros
quadrados, porque o Batel é muito nobre, o preço da terra é muito alto. Mas se eu for
comprar lá no Portão, eu vou comprar por dois mil metros quadrados pra chegar em mil.
Então, é um câmbio de metro quadrado, é bem regular, amparado, a forma toda amparada
no valor do ITBI de quem cede e quem recebe. Então, em função disso, geralmente, qual é
o primeiro norteador de um empreendedor, seja um consultor ou mesmo um empreendedor
na hora que ele vai comprar o potencial? É sempre... são essas duas vertentes: é o preço e
o tempo. Porque dependendo do tipo de empreendimento dele e de como ele está pra fazer
o lançamento no mercado ou do tipo de negociação que ele fez, tá? Você não sabe se esse
terreno era dele ou se esse terreno ele fez uma permuta, por exemplo. Se ele fez uma
permuta, pra dar em área construída, dependendo do percentual que ele acertou na
permuta, isso pode afetar o valor do VGV dele, talvez ele queira trabalhar um potencial mais
barato pra não acertar o VGV. Agora, se quando ele fez a permuta, na permuta entrou o
valor do potencial daí, ele pode ficar tranquilo porque o dono da terra também vai estar
pagando o potencial, então, ele pode até pegar um potencial mais caro e mais rápido.
Então, é burocracia, do tempo que leva pra sair a certidão, junto com o preço da terra dentro
dos interesses de como foi feito o negócio pra aquele empreendimento.
MMS: Perfeito. Você até já respondeu a próxima, porque a próxima era: frente essas
variáveis, como você avaliaria os instrumentos que existem em Curitiba? E você já
comentou cada um. Você só não falou... que assim... eu sei que no caso de terceiros, que
seria a transferência, esse valor é negociado entre privados. Mas o preço geralmente em
relação ao solo criado e a PEG, você sabe?
R1SP: Olha, depende, por exemplo, assim, geralmente a ZR3 a PEG é melhor, tá? ZR4,
dependendo da ZR4 você... porque, veja bem... vamos voltar um pouquinho. Falei assim,
que quando você compra da Cohab, é visto o valor do metro quadrado, né? Dependendo,
então, da ZR4 que você tá, se tá uma ZR4 mais afastada e o valor do metro quadrado do
ITBI é mais barato, às vezes, ela bate daí da PEG. Porque a fórmula da Cohab ela é assim:
é o coeficiente acrescido, tá? Dividido pelo coeficiente da zona e vezes 0,75. Quando eu
faço vezes 0,75 tem 25% de desconto, tá? Quando eu divido pelo coeficiente da zona, na
ZR4, o coeficiente é 2. Então, ainda tive uma queda de 50%. Então, eu pego o meu
coeficiente, a minha área crescida, dividido pelo coeficiente da zona que é 2, então, eu já
tive um desconto de 50%, e em cima desse desconto de 50% ainda tenho 25%. Então, pra
uma ZR4 mais afastadas, a ZR4 quem ganha é a Cohab, tá? Daí as ZR3 é geralmente PEG.
Digamos, o setor estrutural, zona central, que são coeficientes grandes, às vezes, a PEG
ganha também, tá? Vai depender muito depois da iniciativa dos terceiros. Potencial de UIP,
RPPNM, … Porque, geralmente, o que que esse pessoal dos terceiros fazem pra eles terem
competitividade no mercado? Eles pegam o simulador da prefeitura que está no site da
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prefeitura... eles veem quanto que dá a Cohab? Quanto que dá a PEG? E eles dizem: te dou
25% de desconto. Só que dar 25% de desconto também o comprador tem que tomar
cuidado em ver se aquele potencial que tá sendo vendido está totalmente desembaraçado.
Já houve casos de uma UIP que ela estava totalmente desembaraçada perante a Secretaria
de Urbanismo, a certidão de potencial, tava tudo certinha… porque você sabe que a certidão
de potencial de uma UIP ela te libera aos poucos. Só que, então, já tinha sido liberado o
primeiro o primeiro terço, tinha sido liberado o segundo terço de quantidade de cotas e tava
agora no terceiro um terço que era a finalização. Só que daí o que aconteceu é que o
bombeiro que foi fazer uma vistoria no local, porque o restauro estava pronto, e o bombeiro
não aprovou a parte de uma escadaria e tudo mais e tal. Então o bombeiro impediu a
finalização de um último lote de cotas. Então, se tem que tomar muito cuidado na hora que
se compra de terceiros pra verificar se não tem, assim, te atrapalhando, né? Que não vai ser
a prefeitura que vai te dizer, isso é a pessoa que tem que correr atrás.
MMS: Tá certo. A próxima você também já respondeu, que era a perguntando se essa
avaliação cabe a todos os tipo de produtos mobiliários e localizações ou ela oscila conforme
essas variáveis, que estava falando do... tá. Ainda que possa haver variações na
atratividade de cada instrumento, a depender dos aspectos como perfil da edificação,
localização, é possível identificar um instrumento que, de forma geral, seja mais favorável à
atividade imobiliária em Curitiba? De interesse, assim... de forma geral, um que "ah não,
esse aqui se fosse pra manter um – em termos de atratividade pro mercado –, esse aqui é o
mais atrativos pro mercado".
R1SP: Difícil dizer. Difícil dizer, porque tem muitos fatores que estão envolvendo aí, sabe?
Como eu te falei, tem o fator do preço e tem o fator da velocidade. Agora, veja bem, se eu
tiro um desses... olha só, vamo pensar: se eu coloco tudo PEG do município, e não tem
mais Cohab, e o município vai gerir esse cofrinho e distribuir pra Cohab. Tudo bem. Mas,
ainda sim, eu tenho que ter os terceiros. Eu não posso deixar aquele cidadão que herdou
uma UIP ou uma RPPNM ficar na mão. Eu tenho que ter os terceiros. Então, eu nunca vou
ter uma única modalidade, eu sempre vou ter duas fontes. Eu posso ter uma única
modalidade de cálculo, isso eu posso ter, o mesmo cálculo pra todos. Mas eu vou ter fontes
diferentes, porque são diversos modais: um tá vindo de uma RPPNM, outro tá vindo de uma
doação, dação em pagamento, outro tá vindo de um imóvel tombado – que cidadão tem
direito a ter esse respaldo de receber esses dividendos em função do que aconteceu – e
outra coisa é eu comprar da prefeitura, né? Eu posso até trabalhar a mesma fórmula pra
todos. Poderia ser trabalhada a mesma fórmula pra todos. Como se fosse uma cooperativa,
um exemplo, poderia. Mas não dá pra fazer um único, um único modal não dá, porque eu
tenho a estrutura pública e a estrutura privada. Não dá.

30

MMS: Tá. E você acha que tem algum que seja mais benéfico, mais apropriado, à política
urbana do município? A gente tá falando falando de mercado, né? Agora, pro município,
você acha que tem algum que seja...
R1SP: Eu acho que ele tem que ser um pouco revisto, porque não é que ele seja mais
adequado, eu acho que a forma como ele está acontecendo é que... como é que eu vou te
explicar assim? O potencial em si, hoje ele já funciona. Ele funciona seja em PEG, ele
funciona seja... agora, hoje, a Cohab não tá conseguindo até vender tanto potencial porque
tem as RPPNMs que estão, assim, liquidando. Pessoal do UIP que tá liquidando, porque tá
todo mundo em crise, então, eles precisam vender os potenciais deles, né? Em outras
épocas já teve, não era tão competitivo, assim, porque a economia tava bem aquecida, mas
agora tá todos esses cidadãos que têm esse potencial parado particular, eles estão
liquidando, liquidando pra pagar suas contas, né? Então, não é que exista um potencial
melhor ou outro pior, o que eu entendo é o seguinte: a forma como ele é feito, inclusive as
fórmulas funcionam. Não existe... o problema é burocrático, que é um, né? E o segundo é a
destinação desse potencial. Então, o que eu acho que poderia ser feito de uma forma talvez
forma talvez diferente... não sei... aí acredito que a prefeitura já está pensando nisso, pelas
discussões que a gente já participou, é de que forma a arrecadar o dinheiro nesse cofrinho e
como esse dinheiro vai ser disponibilizado pelo poder poder público. Quanto desse potencial
vai pra obra de infraestrutura? Quanto desse percentual vai pra equipamentos públicos? E
aí por diante. Isso está estabelecido no Plano Diretor, inclusive. O Plano Diretor tem um
capítulo lá que ele estabelece pra onde pode ir esse dinheiro. Também não pode “ah vou
pegar esse dinheiro e fazer tal coisa”. Então, o que eu acho que isso não é muito
transparente, nunca foi muito transparente, sabe? Com exceção, por exemplo, assim, a
catedral precisa ser restaurada. A catedral é um imóvel tombado só que é da prefeitura, é
diferente da casa do teu avô que é tombada, por exemplo, que é particular. Então, você veja
só, quando você tem seu potencial particular, você tem uma UIP, que é uma Unidade de
Interesse de Preservação. Quando a prefeitura tem um imóvel tombado é uma UIEP
(Unidade de Interesse Especial de Preservação), só que a prefeitura também tem que
restaurar, como você quer restaurar a casa do teu avô. Ambos não tem dinheiro, você
recebe cotas pra vender, você aprova projeto de restauro, explica que ali você vai precisar
de “x” de dinheiro, daí é gerado um número “x” de cotas e você vai vender pra fazer seu
restauro. A prefeitura tem que fazer a mesma coisa. Então, o que que ela faz? Ela cria um
decreto específico pra coletar... arrecadar PEG’s, cotas, né? Pra o restauro da catedral.
Então, por exemplo, tem o decreto especifico pro restauro da Capela Santa Maria, decreto
específico pra catedral e aí vai... pra casa de estudante e assim vai, né? Então, quando ela
vende, esse dinheiro foi pra aquele, porque foi um decreto específico. Mas o restante das
PEG’s não é. Então, talvez, o que precisasse fosse assim uma... por exemplo, da mesma

31

forma que a operação da urbana da Linha Verde, tá? Ela tem, assim, a cada três meses…
se eu não me engano, os encontros das auditorias, de tudo o que foi arrecadado pelo
potencial do CEPAC, que é específico pra Linha Verde, né? E aonde foi utilizado nas obras
da operação urbana, né? Seja nas obras de arte ou que mais que for, que vai aparecer... até
porque depois tem que prestar contas pros auditores nacionais/internacionais. Da mesma
forma poderia ter esse mesmo grupo gestor semelhante que verificasse como vai isso em
relação a demanda da prefeitura. Não é que o grupo gestor como, por exemplo, que nem o
da linha verde, ninguém diz “ah eu não concordo”. Não é isso. A gente não tá ali pra dar
palpite é só pra ver: realmente, tinha que ter feito tal trincheira e foi feito, tinha ter feito isso e
foi feito, foi feito e foi feito. O que se propôs, entendeu? Então, talvez o que precisasse
fosse, assim, isso ser mais transparente, só nesse sentido, tá?
MMS: Ótimo. Bom, a próxima pergunta, ela é mais no âmbito teórico, porque eu tô
comparando o que diz a teoria com o que acontece na prática, por isso até que tô
entrevistando o mercado imobiliário. Então, eu vou ler aqui o que diz uma teoria, e daí você
daí eu vou ouvir tua opinião, e tem umas perguntinhas aqui a respeito dessa teoria. Inclusive
deve ter sido debatido talvez no Concitiba... não sei. Sobre a definição de um coeficiente
único e unitário para todos os terrenos urbanos, há quem defenda que, caso instituído, a
tendência seria de haver uma redução no preço dos terrenos que tivesse seu coeficiente
anterior rebaixado. Tal entendimento está baseado no método residual do cálculo do preço
da terra, segundo o qual, no caso o rebaixamento do coeficiente antes praticado e da
decorrente necessidade de compra de potencial construtiva adicional, o montante disponível
para aquisição do terreno seria também reduzido, havendo uma pressão para redução do
preço da terra. Com base no exposto e na sua opinião, você concorda com essa
concepção?
R1SP: Não. Não concordo. Eu não concordo porque eu entendo, assim, que não é que eu
não concorde... deixa eu explicar, enquanto teoria, a teoria é uma coisa, na hora que você
vai aplicar uma... vamos imaginar eu tenho uma teoria pra mim “ah eu vou fazer uma
situação pra mim na minha casa, mas se der certo, deu, se não der certo…”. Quem é que tá
afetando ali? Sou só eu e a minha familia e eu tenho poder de gerenciamento sobre isso. A
partir do momento que eu penso na cidade, a gente não tem poder pra isso. Você veja só,
quantos anos demorou pra Nova Curitiba, que é o Ecoville, vingar? Foi muito tempo, né?
Quando o Lerner colocou os eixos estruturantes, aquele setor estrutural, você veja só, hoje
você vai lá no Boa Vista e no Santa Cândida e ainda tem grandes terrenos que ainda não
foram ocupados. Porque é a população que faz a sua demanda e isso é gente que casa,
gente que se separa, gente que quer morar sozinho, gente que: "ah eu peguei agora um
emprego lá no aeroporto, então, eu vou morar lá pro sul da cidade", isso não tem como você
estabelecer critérios, é intangível, sabe? Então, colocar um preço um pro valor da terra, de
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coeficiente um, eu acho que é pra uma cidade que você está projetando bruta, sabe? Agora
uma cidade que já tá lapidada como Curitiba, você não tem como, porque, por exemplo, ela
já teve upgrade, ela já teve investimento do poder público, ela já tem várias modalidades de
transporte diferenciados de linha de... ela tem o eixo trinário do expresso, ela tem os anéis
do interbairros, ela tem os eixos estruturantes com as vias rápidas e o custo disso que foi
feito. Então, como é que eu posso agora dizer: “ah, então tá, eu vou pegar o Santa Cândida
que não se desenvolveu ainda e vou colocar um coeficiente um”, sendo que já houve todo
uma infra adequada pra um crescimento muito maior pra aquela região, sabe? Eu acho
assim que o coeficiente um ele pode ser estudado quando é uma cidade que tá planejado
do zero ou uma cidade muito pequena, um município muito pequeno, que tá começando e
tem lá seus vinte mil habitantes, vai começar o desenvolvimento do seu Plano Diretor,
entendeu? Quer fazer uma coisa mais ordenada, vai captar ainda recursos desse dinheiro
que vai ser arrecadado da diferença do coeficiente um pro dois pro três e pro quatro, pra
poder gerar sua infra, entendeu? Sua infra, não digo só de transporte, mas digo de
saneamento básico e tudo mais, né? Então, eu não vou por essa vertente, não concordo
com isso, eu acho que a teoria ela é discutível, não vou dizer que eu concordo ou não
concordo; eu digo que ela é discutível. Caso, assim, em Curitiba, eu entendo que não cabe.
Pra Curitiba, minha opinião é que não cabe isso. Não tô nem entrando em preço de valor de
terra, não tô nem entrando em oscilação de economia, não tô nem entrando em o chilique
que o cidadão vai ter de ver o preço cair, nem tô nem entrando no tempo que precisa duma
mudança cultural pro cidadão entender a perda que ele teve no patrimônio dele de anos de
trabalho, de família… não tô nem entrando nessas questões, tá? Só tô falando somente em
questões, assim, de planejamento urbano mesmo. Eu acho o coeficiente um, ele é um
instrumento que você usa pra levantar através da outorga onerosa quando você precisa
arrecadar pra fazer uma série de coisas. Hoje Curitiba tem demanda de carencia em infra e
superestrutura, mas nas regiões mais afastadas e pra isso já tem no Plano Diretor e as
PPPs que estão vindo, entende? Já foi a abertura que foi feito, pra isso pra fortalecer o
município financeiramente.
MMS: Tá. A próxima pergunta era, assim, acho que você já respondeu, que em Curitiba
nunca se chegou a adotar esse coeficiente, se você considera um acerto ou um equívoco?
Então você considera um acerto?
R1SP: De não ter adotado? Eu considero um acerto.
MMS: Tá. Você acredita que seria possível adotar esse pressuposto em Curitiba?
R1SP: Não. Eu acho que… veja, vamos explicar, não é que não seria possível, tudo é
possível. Se você quisesse… se o poder público quiser colocar um, põe. Possível, é
possível pôr. Se quiser, dá um jeito e põe. Eu só não acho adequado. E por não achar
adequado, eu entendo que, em todo esse processo democrático que tá acontecendo de
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revisão de lei do zoneamento, eu acho que muitas pessoas vão dizer: “ah eu gosto”, muitas
pessoas vão dizer: “não acho adequado” e eu imagino que o bom senso é pelo não
adequado, por não ser adequado pra Curitiba isso. E não é uma questão de momento, é
uma questão de Curitiba já estar consolidada. Nesse sentido, não cabe mais coeficiente um
agora porque, veja bem, tem um outro viés do coeficiente um, sabe Mônica? É o pessoal
que fala assim: “ah a então a cidade tá crescendo, crescendo, crescendo, e não quero que
ela incha, que ela vire uma São Paulo, eu vou engessar com coeficiente um. O coeficiente
um, ele não vai engessar, ele vai simplesmente quebrar toda a engrenagem do sistema
econômico da cidade, isso sim que ele vai. Então, faça outras formas de você restringir a
ocupação, restringir o crescimento da cidade, mas mesmo que você restrinja o
crescimento... veja bem, mesmo que você restrinja o crescimento da cidade... vamos ver os
efeitos colaterais disso: “então tá, eu não quero que Curitiba cresça e vire uma São Paulo”.
Então, eu vou restringir, mas não vai ser com coeficiente um, porque vai me quebrar toda
uma engrenagem de desenvolvimento, eu vou criar uma outra forma e vou restringir o
crescimento. O que que acontece? Como é que você vai restringir o marketing que Curitiba
tem em cima dela e a quantidade de pessoas que vem pra cá? São pessoas que vêm pra
trabalhar, porque aqui nós temos grandes empresas multinacionais, nós temos excelentes
universidades e a gente tá próximo, digamos assim, geograficamente no Paraná ela é muito
estratégica. Como é que você vai impedir pessoas que venham estudar aqui, que venham
trabalhar aqui ou pessoas que venham tentar a vida aqui? Essas pessoas que vão vir,
digamos, tentar a vida aqui e que não conseguem tentar a vida, porque eu tô fazendo uma
desaceleração econômica na cidade... porque quando você segura a cidade você
desacelera, quando você desacelera, não tem como você desacelerar somente o
crescimento da capacidade construtiva do município, você desacelera tudo. Não tem como,
uma coisa tá atrelada a outra. Daí você vai criar o que? Pessoas que vem tentar a vida e
não conseguem. É mais um desses pedintes que tão dormindo aí, né? Pega o setor
estrutural, pega a Rua XV... não é nem falar sobre marginalidade, sobre segurança pública,
sobre roubo, é mendigo que tá dormindo no chão, pessoas que não tão tendo condições
nem de voltar pras suas casas, entende? Então, é um efeito colateral muito grande, muito
grande. Então, não é simplesmente aplico ou não aplico o coeficiente um pra desacelerar a
cidade. Eu não tenho esse expertise pra dizer o que fazer e o que não fazer sobre isso. Eu
só acho que não é adequado. Eu acho, assim, que é extremamente perigoso trabalhar com
o coeficiente um na cidade de Curitiba, considerando como ela veio vindo todos esses anos,
como ela se destaca a nível nacional e como você vai trabalhar isso pra fazer esse freio e o
que que vai vir de efeito colateral com esse freio, entendeu?
MMS: Ok. Bom, agora eu vou falar mais sobre o processo participativo nessa revisão da lei
do zoneamento. Quando da edição e a revisão da lei de legislação urbanística, diversos
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segmentos sociais são convidados a participar do processo. Em sua opinião e com base nos
processos que você acompanhou, todos os segmentos têm capacidade e poder de
participação?
R1SP: Eu não posso responder essa pergunta, porque como é que eu vou medir a
capacidade dos outros participantes? A gente se encontra muito pouco. Não dá pra medir a
capacidade de uma pessoa por uma pergunta que ela faz, entende? Às vezes, ela pode
fazer uma pergunta e que ela não se saiu muito bem naquela pergunta ou até mesmo uma
colocação que se ela se posicionou, mas isso é sobre um assunto que talvez ela possa tá
desconhecendo e, de repente, ela possa possa ter um leque de outro conhecimento muito
mais amplo. Então, eu não posso medir a capacidade de...
MMS: E poder de participar?
R1SP: Você tá falando exatamente do que? No tipo do Concitiba?
MMS: É na verdade, assim, todo o processo participativo. Porque assim...
R1SP: Todo o processo foi aberto, tava na internet, podia participar da mesma forma. Por
exemplo, algumas pessoas até questionam: "Ah mas o G10 chegou…”. Mas chegou, porque
bateu na porta falou: “poxa, posso ser ouvido?”. Qualquer pessoa pode ser. Não houve
favoritismo, nem nada, e a forma de participação é igualitária pra todo mundo. É a mesma
coisa de você ter um monitor disponível lá no teu mestrado e você procurar se você quiser,
se você não quiser você não procura. Foi a mesma coisa. Então, quando o G10 chegou, e
que ele já estava organizado, porque vinha do processo de organização pra poder, assim,
melhor articular a forma de pensar, né? A porta tava aberta, a porta tá aberta pra qualquer
pessoa. E está aberto, o Ippuc recebe todo mundo, entende? Agora sobre a capacidade do
pessoal não é pra avaliar. Imagina.
MMS: Tá. Eu acho que a próxima você já respondeu, que eu ia falar um pouco do mais do
G10 e ia perguntar como que você avaliou o processo, se foi produtivo...
R1SP: Foi produtivo, foi um processo muito rico, porque a gente aprendeu muito. Tenho
certeza que o Ippuc também, o poder público também aprendeu bastante, aprendeu
bastante no sentido assim de ver o outro lado da moeda, entende? Foi, na verdade, um
estudo de cenários diferenciados de cases. Porque deixa até explicar uma coisa, assim, que
as vezes as pessoas falam assim: "Ah o G10 foi lá, e tal…”, mas, veja, nós trabalhamos
arduamente, nós trabalhávamos sábado e domingo. Sabe o que que é você começar o
sábado aqui na mesa do escritório? A gente começava às 8 da manhã e até às 16h da
tarde, trabalhando, estudando mapa e fazendo simulações. Então, a gente falava assim, por
exemplo: “ah, vamos trabalhar o afastamento da divisa, como é que fica a insolação, criar
volumes em computador, tridimensionais, com estudo do solo, pra ver como é fere o
zoneamento da cidade, tudo isso foi trabalhado, sabe? Mesmo com a CVI... quantos
encontros nós fizemos com CVI, pra ver o que que ia afetar no valor da terra, como ficaria a
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questão da outorga onerosa. Então, não foi simplesmente dizer: “ah, não gosto, porque eu li
que tal país tá fazendo isso” ou “não gosto por causa disso”. Não. Dentro do que a gente
podia fazer e tinha capacidade de fazer, nós fizemos diversos cases... diversos cases. Nós
pegamos terrenos pela cidade inteira, trabalhamos terrenos, assim, edificado, vazio, valor de
IPTU, valor venal, estudo de caso, vamo colocar assim que um prédio de linha standard,
vamos pegar uma habitação econômica, vamos pegar um de luxo, sabe? Então, por isso
que demandou tanto tempo de trabalho, de estudo. Fora a equipe, por exemplo, cada
arquiteto desse do nosso grupo tava com o seu escritório fazendo um background disso.
Então, por exemplo aqui, os arquitetos aqui, assim, eram fazendo estudos de lei, estudo
disso, e vamos fazer um estudo de viabilidade pra cá, pra lá, pra gente entender como que
ficaria. E daí, tem mais, a gente chegava depois com tudo isso no economista e chegava pro
economista e dizia assim: “olha, então tá, dentro dessa modalidade vou ter esse tipo de
Minha Casa Minha Vida, e pra isso eu vou estar pagando tanto de potencial, e vou diluir isso
da fração do solo e eu vou ter que... alguém vai ter que absorver vinte mil reais”. Quem vai
absorver? No Minha Casa Minha Vida, o proprietário do terreno não quer absorver, o
construtor já fez enxuto porque tem que vender no teto de 170 mil pra caixa e o cidadão não
vai poder... bom, o que que acontece? Não adianta eu querer colocar... desovar isso no
consumidor final, porque tem um teto de 170 mil. Daí ele vai dizer: “não, tudo bem, desova
no consumidor”. Daí o consumidor vai lá e passa vinte mil por fora pra construtora e a
construtora vai pegar 170 mil, só que esse tipo de cliente não tem esse dinheiro, não tem.
Daí, então, a gente vai analisar outro patamar. Vamos analisar a linha standard. A linha
standard acontece a mesmo coisa, ele até tem o dinheiro pros vinte mil. Mas ele não
consegue depois ter a renda da família pra pegar o financiamento, seja da Caixa
Econômica, do Banco do Brasil, Itaú. Então, os estudos que a gente fez não foram estudos
somente urbanístico, de dizer: “gosto”, “não gosto”, ou “vi tal coisa em Maringá”, “vi tal coisa
em tal lugar”, “vi tal coisa no Paraná”, não foi isso. Foi, assim, olhando dentro de Curitiba,
como que a cidade vai acontecer se acontecer isso, isso, isso e isso. Quem é o cidadão? O
cidadão lá no final. Você vai casar, vai comprar um apartamento, você vai conseguir
comprar aquele apartamento ou vai ter que ir pra outro apartamento, o que vai acontecer
com você? É nesse sentido que a gente olhou. Com trabalho de economia, com consultoria
de banco, tabelas de financiamento pra ver o que que ia acontecer, você entendeu? Então,
assim, eu acho que o trabalho muito enriquecedor, porque quando nós chegamos pro Ippuc
pra demonstrar nosso trabalho, eu acho que nem Ippuc sabia que a gente tinha feito um
trabalho tão amplo, tão profundo nisso, e que a gente talvez tivesse ido ali só discutir
parâmetros urbanístico e não foi. A gente foi discutir aonde tudo isso vai levar lá no final,
aonde que a corda arrebenta. Porque arrebenta no cidadão, arrebenda na Mônica que tá
procurando apartamento pra casar e não compra mais de três quartos, compra de dois, ou
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não comprou mais perto da casa da mãe e vai comprar lá no último bairro. Nesse sentido,
entende? Então, nem lembro o que que é que você perguntou, me distrai.
MMS: Como que você avaliava o processo do G10?
R1SP: Então, eu acho, assim, que foi extremamente produtivo pra ambos os lados. Tanto
pro setor produtivo, que o G10 representa, quanto pro poder público. Isso mesmo a gente
escutou do próprio Ippuc. Que no começo eles achavam que a gente ia chegar lá e bater:
“ah porque nós queremos tal coisa e tal coisa”. E depois eles viram que não é nada disso,
que a gente foi fazendo simplesmente estudo acadêmico. Acadêmico mesmo, estudos de
cases, discutindo, pensando na cidade. Não houve favoritismo de ninguém.
MMS: Tá. Penúltima pergunta já. Houveram alguma críticas do conselho em relação ao
G10, dizendo que era um grupo paralelo.
R1SP: Concitiba.
MMS: Isso. Você acha que houve algum tipo de sombreamento entre o G10 e o conselho?
R1SP: Não. Não. Vou te explicar porque que não. Porque o projeto de lei estava na internet,
entendeu? Então, agora vamos imaginar os seguinte: você lá no teu bairro... vamos
imaginar que você mora Seminário, você pega a associação dos bairros do Seminário e a
associação dos moradores ali, né? E vocês começam a fazer um grupo de estudo, você
mesma, que você é uma mestranda em desenvolvimento urbano, então, você quer participar
desse processo da cidade. Um processo democrático. Então, você estaria sombreando o
Concitiba? Não necessariamente. É democrático pra todo mundo. E você poderia chegar lá
no Ippuc e dizer: olha eu estou aqui representando os moradores do bairro Seminário, sou
uma estudante, uma mestranda assim, assim, assim e nós temos algumas colocações. E o
Ippuc ele iria receber vocês, como recebeu várias. Então, não existe sombreamento. Eu
acho, assim, que se por acaso, o Concitiba se sente ofendido ou acha que houve
sombreamento, talvez tenha havido a falta do Concitiba se posicionar enquanto o que ele
realmente queria, entendeu? Não houve um posicionamento do Concitiba de dizer:
“estudamos e também queremos discutir e queremos conversar”. Então, a porta estava
aberta. Quem foi lá conversar foi, quem não foi não foi. Sombreamento não houve, nem
favoritismo, nem nada. O que houve é que eu acho que agora, me dá a impressão de que o
Concitiba percebeu que poderia ter feito de uma forma diferente e não fez, agora paciência,
entendeu? Tava aberto pra todo mundo. Eu mesmo soube de várias representantes de
bairros indo lá no Ippuc, conversando sobre situações de bairros, né? Por exemplo, teve a
ZR1 lá do Moinhos Anaconda que foi o pessoal também conversar, então tava aberto a
conversar. O fato do G10 ter se estruturado… as ONGs poderiam ter se estruturado, tem,
sei lá, dez ONGs na cidade, podia ter sido um G10 de ONGs. Está aberto pra qualquer
pessoa, entende? Formar equipes em prol de um assunto como....
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MMS: Ótimo. E a última pergunta, pra eu não tomar mais teu tempo, quais as atuais
demandas da tua entidade, ou do G10, do Sinduscon, em relação aos instrumentos
urbanísticos?
R1SP: O que você está dizendo com demandas? O que nós já solicitamos ou...
MMS: É, assim, qual que é a proposta de vocês em relação aos instrumentos. Que agora
estão sendo revisados, certo? Mantém como está ou vocês tem algumas propostas pra
alterar?
R1SP: Veja só, nós fizemos uma revisão disso tudo, né? E quando nós fizemos uma
revisão, a gente, assim, de todos os itens que a gente elencou, tiveram três itens que a
gente, assim, não concordou muito com o que a prefeitura tava se posicionado, mas a gente
respeitou, entendeu assim? Todos os outros itens que nós havíamos elencados pra discutir,
todos os itens nós chegamos em um denominador comum. Esse denominador comum, não
é que foi opinião da prefeitura ou a opinião do G10, foi simplesmente chegar no
entendimento comum. Então, às vezes, era um item que a gente não tinha entendido direito
e que, quando e Ippuc explicou, a gente: “ah então isso quer dizer isso”... “ah então tá”, né?
Ou então a gente mostrava... “veja bem”... e daí o Ippuc reformulava alguma coisa, nesse
sentido. Mas, assim, não houve... como é que eu vou te explicar... não houve grandes
mudanças porque o G10 pediu. Você tá entendendo? Nós até... as grandes mudanças que
nós pedimos inclusive não foi aceita, por exemplo, a gente queria realocar nas vias externas
da ZR3, da Zona de Transição da Nova Curitiba, e vai ter pra implantação de comércio.
Então, são coisas que a gente não queria. Mas então... mas é o poder público, que no
entendimento dele, eles entendem que precisa, por estudos com o Setran e tudo mais. Daí
não cabe a nós questionarmos isso, entende? Mas eu acho, assim, que no geral, eu acho
que houve um bom entendimento de tudo, não que fosse, assim, o G10 se impondo nas
opiniões deles. Foi sempre, assim, muito colaborativo, né? Foi mais colaborativo mesmo do
que impositivo, não houve essa situação. Talvez seja isso que, como o Concitiba não tenha
participado do processo, ele não tenha entendido e tenha achado que a nova redação que
foi pra Câmara foi uma redação impositiva pelo G10 e que não foi. Nós nem vimos essa
redação, pra você ter uma noção. Então, se fosse impositiva pelo G10 nós teríamos vindo e
dizendo: “arrume, arrume e arrume aqui”. E nós nem vimos a redação que foi pra lá,
entende? Então, foi simplesmente várias seções de estudos pra tirar dúvidas e criar um
entendimento único. É uma pena que o Concitiba não tenha tido essa mesma iniciativa
assim de ter... em fazer uma forma mais participativa, do que esperar somente e fazer esse
movimento acontecer né? Porque atrasa todo o processo.
MMS: Ótimo. Era isso. Ajuda muito, nossa.
R1SP: É?
MMS: Aham. Acho que você é a sexta do G10 que eu to ouvindo.
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R1SP: Quem que tá faltando?
MMS: Na verdade, assim, eu tô com 18 entrevistas no total. Então, eu acabei fazendo uma
seleção. Então, eu não peguei todo o G10.
R1SP: É, mas é importante você pegar o [nome do representante 5 do setor produtivo] e o
[nome do representante da CVI]...
MMS: O [nome do representante 5 do setor produtivo] eu já peguei. Agora, quando você
falou da CVI, eu acho...
R1SP: Eu vou te dar o telefone dele. O [nome do representante da CVI] da CVI é super
importante.
MMS: Porque a CVI não tava na listagem.
R1SP: Tanto pra você ter uma ideia, que quando nós começamos a estipular, assim, o G10,
não tava todas... tinha até sete entidades. Numa conversa com o [nome do representante 4
do poder executivo], a gente falou: “ah, a gente tá montando um grupo de entidades, porque
chegou todo mundo batendo na porta e chegou tudo de uma vez só, né? Pra utilizar teu
tempo, né?”. Aí ele falou: “ah, a CVI tá? Eu gostaria tanto de retomar o contato com a
CVI…”. Anos atrás, quando ele também trabalhou no zoneamento de Curitiba, ele já tinha
esse contato com a CVI. Eu falei: “nossa, mas eu sou consultora na CVI, inclusive, de
legislação”. Eu falei: “não tem problema, já trago a CVI”. Então, foi muito fácil assim fazer
esse casamento né? Deixa eu te dar o telefone.
MMS: E eu não sabia mesmo desse trabalho deles que você tava tá comentando.
R1SP: Nossa é fundamental. O telefone: [número do telefone do representante da CVI].
MMS: Perfeito. Muito obrigada. Me diz uma coisa, os arquitetos, porque sempre me falavam:
“são os cinco arquitetos do grupo dos arquitetos”, que era você, o [nome do representante 3
do setor produtivo], o [nome de outro representante do setor produtivo] também tava nesse
grupo?
R1SP: O [nome de dois representantes do setor produtivo]. É que, na verdade, é o seguinte:
o [nome de dois representantes do setor produtivo], eles são do mesmo escritório, né?
Então, às vezes, vinha um e, às vezes, vinha outro. Então eram o [nome de dois
representantes do setor produtivo] que eram de um escritório. Lembra que eu falei das
modalidades dos escritórios? Era deles. Eles trabalham assim uma classe média. O [nome
de um representante do setor produtivo] também tá finalizando o doutorado dele, ele tinha
um contato com a Academia então era bacana. Daí tinha… tem né? O [nome do
representante 6 do setor produtivo], que é da parte de incorporação. Claro, ele trabalha,
assim, com prédio tudo também, mas ele trabalha mais assim com o plantas industriais e
em incorporação, né? Daí nós temos o [nome do representante 3 do setor produtivo], né?
Que é da parte dos imóveis de altíssimo padrão. Daí nós temos o [nome do representante 4
do setor produtivo]... são 5 escritório, tá? O [nome do representante 4 do setor produtivo]
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que é da linha standard e da linha também de classe média/média alta assim, né? Ele mais
ou menos pega como o do [nome de outro representante do setor produtivo] só que... o
[nome de outro representante do setor produtivo] ele pega também hospitais, então, assim,
já tinha um viés um pouquinho diferente, tá? E daí porque o hospital ele não deixa de ser um
causador de tráfego, tá? E aqui, o meu escritório, porque a gente trabalha com
universidades, então a gente também tem esse viés, e o Minha Casa Minha Vida, que é
habitação de interesse social e regularizações. Então por isso que a gente fechou cinco
escritórios, só que do escritório do [nome de representante do setor produtivo], vem ele e o
[nome de outro representante do setor produtivo], eles se revezam, entendeu? Então são
cinco escritórios pra ter essa de diferenciação no entendimento.
MMS: É, eu só não entrevistei nenhum dos dois porque o resto já entrevistei todos. É
interessante ver esse... teve algum... uma das entrevistadas que eu fiz, que acho que foi
com o [nome do representante 2 do setor produtivo], que ele falou do papel que os
arquitetos tiveram nesse processo, que foi fundamental, assim, que vocês se debruçaram e
esmiuçaram toda a lei.
R1SP: E ainda todo um trabalho voluntário.
MMS: Sim.
R1SP: Tudo bem que eles davam lanche pra gente. Ainda bem. E agora, o que que a gente
já tá fazendo aqui no escritório? Nós já fizemos um mapa no computador mostrando...
MMS: Esse mapa é novo já, né?
R1SP: Já, mas eu vou te explicar pra você entender esse trabalho do G10. Então, a gente
pegava assim esse mapa é dividida em, sei lá, vinte quadrantes. A gente pagava esse
quadrante aqui, esse é um novo, e a gente olhava o mapa velho, e a gente via mancha
territorial. Qual é a mancha territorial que diminui e que aumentou e porque diminuiu e
aumentou? Então, de repente, isso aqui assim era umas ZR3 que diminuiu e aumentou.
Porquê? Mudou de nome, mas ela só mudou de nome ou mudou a mancha também?
Porque, às vezes, ela mudou de nome, só porque mudou de nome... pra tipo se dar uma
nomenclatura melhor pro zoneamento. Teve casos que mudou de nome e parâmetros, e
teve casos que mudou de nome, parâmetro e mancha territorial. Então, nós tínhamos que
estudar isso pra ver o que que acontecia, entendeu? Assim... o que que impactava, né? Nós
estudamos também o sistema viário, as novas proposições de coletoras, estudamos o
sistema viário, por exemplo, coletora um e a coletora dois... tá tendo uma diferenciação em
relação ao porte comercial do uso permissível, que é de 10 mil caiu pra 5 mil, então, a gente
também estudou isso assim, então é um trabalho tá entendendo? Daí a gente pegava vários
pontos da cidade, inclusive do centro, de terrenos baldio ou edificado e daí nós fazíamos
simulações do que que afetava no valor do IPTU, do que que afetava o ITBI, como que era a
outorga onerosa, você entendeu? Era muito estudo.
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MMS: Sim.
R1SP: Não é simplesmente ler e dizer se concorda ou não concorda. Então, às vezes, o
pessoal pensa e o pessoal que olha, até mesmo da Concitiba acha que... duvido… me
desculpe, tá Mônica? Mas eu duvido que o pessoal lá, a Terra de Direitos, o Mobiliza
Curitiba e tal, que eles estão bem polemizando, que eles tenham feito esse tipo de trabalho
que nós fizemos. Eu duvido, sabe? E mais, sabe o que nós fizemos? Montamos uma
planilha do computador, assim: a legislação de hoje, o uso de parâmetros, lei pura, básica,
lei com potencial e legislação proposta e fomos estudando pra ver aonde da região da
cidade tá tendo esses upgrades ou não. Então essa mudança nas tabelas dos quadros
comparativos – tudo tá salvo no computador – deu um upgrade aqui, um aqui, um aqui e um
aqui. Chama a CVI. O que que vai acontecer com isso aqui? Como é esse retorno? Como
vai diluir isso que tá no mercado imobiliário? Você tá entendo o nível de trabalho? Foi um
trabalho muito mais amplo... onde que vai chegar isso na renda do cidadão? Aí esse
cidadão que não compra aqui vai comprar aqui. Esse foi pra Pinhais... então tá, já expulsei
um cidadão da cidade. É esse tipo de trabalho que a gente fez. Não foi só pegar a lei e falar
gosto ou não gosto. Não foi isso. Foi muito mais fundo. Meu Deus, olhe, sem brincadeira, a
gente tá desde que o Fruet recolheu… o Greca tá o que? Há um ano e meio. Pense que nós
tínhamos encontros segunda de noite, terça de noite, daí quintas de tarde no Ippuc e às
vezes sábado de manhã de trabalhos, pense... você não tinha vida social. Esquece. Todo
mundo, família: “não aguento mais zoneamento, zoneamento, zoneamento”. Não é só esses
encontros, tem tarefa pra fazer em casa. Dividir a tarefa: “você estuda isso, você pesquisa
isso”. Daí pega a equipe do trabalho, vai montando o simulador no computador, você simula
a insolação de todo o centro, de todo o setor estrutural, como trabalhar afastamento de
divisas, você tá entendendo? Daí reunião com o economista, pra ver como é que fica a parte
da renda. Reunião com a Caixa Econômica, pra ver financiamentos. Então, não foi
simplesmente um estudo de leitura, não foi. Então, assim, às vezes, a gente fica até meio
chateado quando vê... mas talvez seja desconhecimento deles, né? Eu acho que faltava
explicar lá no Concitiba o que que foi essa dinâmica de trabalho. E que qualquer pessoa
podia fazer, desde que demande tempo, seu tempo, desde que se doe pela cidade,
qualquer um podia fazer. Todo mundo podia fazer. Então, não houve favoritismo nenhum,
simplesmente a gente entendeu que, enquanto entidades, nós tínhamos que fazer esse
estudo.
MMS: Certo.
R1SP: Então... Mônica eu espero ter ajudado.
MMS: Nossa, super ajudou. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade.

Fim da entrevista
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Transcrição da entrevista realizada com os representantes 2 e 3 do Setor
Produtivo
Data da entrevista: 17 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 120 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Primeiramente, para uma melhor compreensão da
entidade que você representa, você poderia explicar brevemente quais interesses sua
instituição defende e qual a sua abrangência de atuação?
Representante 3 do Setor Produtivo (R3SP): Eu fui, vamos dizer, [posição que o R3SP
ocupou e que revela a sua identidade] da Asbea, eu hoje não tenho um cargo específico
dentro da Asbea, mas fui chamado pelo grupo de entidades como uma espécie de um
consultor, meio que geral, como grande usuário da legislação de uso do solo, de
zoneamento e uso do solo. Eu fui chamado para: "olha, gente, a gente precisa de alguém
que entende isso, que usa isso todo dia, assim, assim, assado". Então, eu passei a ser um,
informalmente, nunca fui consagrado como um consultor, mas passei a atuar como um
consultor, representando a Asbea, para o grupo de entidades.
Representante 2 do Setor Produtivo (R2SP): Eu, [nome do R2SP], eu sou [cargo que
revela a identidade do R2SP] do Sinduscon e [cargo que revela a identidade do R2SP] da
comissão imobiliária de Curitiba. Sou ligado também à Ademi. [relação que o R2SP tem com
a Ademi que revela a sua identidade]. A Ademi é uma associação de engenheiros das
empresas do mercado imobiliário. O Sinduscon é um sindicato. Pelo sindicato engloba
construtoras que fazem incorporação, também o pessoal que faz obra pública e muitos
empreiteiros que fornecem mão de obra, tanto para obra pública, quanto para incorporação.
O Sinduscon é formado por esses três tipos de empresas. Então, quais são os interesses?
O interesse é contribuir com o poder público para que a cidade fique melhor, para que todo
mundo tenha sucesso. Então, que a cidade funcione de uma forma melhor, gere renda para
todo mundo, gere emprego, gere arrecadação também, para o poder público, para o poder
municipal, porque se a prefeitura não arrecadar, não vai ter asfalto, não vai ter
recapeamento de asfalto, não vai ter luz, não vai ter uma série de coisas. Então, nós somos
totalmente a favor de uma arrecadação da prefeitura, majorada, porque a cidade vem
crescendo. Só que de uma forma coerente. Não adianta apertar demais o parafuso, se não
ele vai espanar, e daí não vai ter mais dinheiro para nada. Então, esse ponto de equilíbrio
que a gente está tentando ajudar, para que ele fique de uma forma muito equilibrada. Não
adianta aumentar a arrecadação teoricamente no papel, na prática, isso não acontecer,
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porque inviabilizou uma série de coisas. Então, esse é o nosso objetivo, é tentar ajudar e
mostrar esse lado da coisa, que é a realidade.
R3SP: É trazer, ampliar esse ponto de vista do urbanismo, com os olhos da sociedade.
Trazer os vários segmentos de interesse para essa discussão de zoneamento e uso do solo.
Muitas das coisas talvez não sejam nem possíveis, mas pelo menos a gente tem que trazer
o que que são as demandas dessa sociedade. Juntas, essas 10 entidades representam
alguma coisa como 600 mil pessoas na cidade de Curitiba. É um grupo, é um volume de
pessoas muito grande. Você pega uma associação comercial, uma Fecomércio, toda a parte
Fiep, quantos funcionários cada associação, quantas empresas e quantos funcionários
essas empresas têm? Então, você está falando de um grupo de pessoas, está
representando um grupo de pessoas muito grande. Isso foi tema de uma das primeiras
reuniões nossas, de qual é a obrigação dessas entidades enquanto representativas desses
associados todos. Eu me omito de discutir lei de zoneamento e uso do solo? Como assim?
Esses associados iam dizer o que de mim? Eu não tô cumprindo meu papel institucional. "O
senhor é [posição que o R2SP ocupa e que revela sua identidade] do Sinduscon? E o
senhor não vai discutir a lei de uso do solo?"
R2SP: Esse trabalho é um trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho
interessante. A gente já está, já passou de 200 horas de reuniões, de graça, porque nós não
ganhamos nada com isso. Nós largamos as nossas empresas e a gente participa dessas
reuniões. Não ganhamos um centavo. E no final, nós vamos ser criticados. Porque vai
chegar um colega e vai dizer: "Pô, mas como é que vocês deixaram passar isso aí?".
Entendeu? É certeza. É certeza. É certeza absoluta. Nós vamos só... Elogiar ninguém
elogia, agora criticar você vai ver que não vai faltar gente.
MMS: Especificamente quanto à regulamentação urbanística e a aplicação das normativas
vigentes, de que forma a sua instituição interage com os poderes executivo e legislativo para
defender os interesses de seus representados?
R3SP: Apenas o G10. Deixa eu falar uma que é importante colocar uma coisa. Quando nós
arquitetos começamos a ser consultados sobre a mudança de legislação, aquela proposta
de lei de 669 artigos, o Sinduscon começou a questionar, gente do comércio começou a
questionar, a própria Asbea começou a conversar entre si. A gente assim: "Veja, se eu como
Asbea for falar como Asbea, eu tenho uma força. Se o Sinduscon for falar como Sinduscon,
tem uma força. Se a Associação comercial for falar... Mas se nós unirmos nossos esforços e
conseguirmos harmonizar uma visão, vamos dizer assim, estratégica, de como disponibilizar
informações, levar críticas, mas levar também o aplauso a uma série de dispositivos, essa
coisa toda, nós vamos ser talvez mais facilmente ouvidos, e talvez respeitados enquanto
sociedade, enquanto entidade”. Não foi sempre isso que se solicitou? A participação da
sociedade. Pois bem, estão aí as entidades, não é o seu [nome do R3SP] que foi lá clamar
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na frente do Ippuc por um determinado instrumento urbanístico. São entidades, ou seja, algo
extremamente respeitável, aí entra o que o [nome do R2SP] falou, eliminar, tirar fora, todo e
qualquer interesse escuso.
R2SP: É, e a questão de ideologia que o [nome do R3SP] falou, que não deve existir, em
tudo o que se discute democraticamente, sempre tem alguém que tem alguma ideologia. Eu
até brinquei em algumas reuniões do Ippuc, que agora eu vou demonstrar meu lado
socialista. Uma opinião que eu tenho, minha, e que até não é muito bem aceita pelo Ippuc.
Eu quero trazer as pessoas de renda mais baixa que foram expulsas para a região
metropolitana. Os terrenos dentro do município de Curitiba ficaram caros, ficaram inviáveis,
não se faz mais faixa um do Minha Casa, Minha Vida, dentro de Curitiba. Eu acho um crime,
a minha empregada levar duas horas para vir da Fazenda Rio Grande até a minha casa e
mais duas horas para voltar lá. Aqueles ônibus apinhados de gente, aquela confusão. Eu
acho isso um crime. Eu quero trazer ela aqui. Não digo morar no Batel, mas ir morar ali no
Pinheirinho, sabe? É, que ela pegue uma ônibus e venha pra cá e que leve meia hora, 40
minutos. Eu falei: "digo, olha, esse aqui é meu lado socialista, eu quero mais conforto para
essas pessoas", mas acho que não fui muito bem recebido.
R3SP: Não, eu acho que você foi.
R2SP: Será que foi? Mas enfim, existe um lado que você não pode preservar só, sabe?
Você tem que viabilizar algumas coisas para que as pessoas que trabalham com a gente,
funcionário da construção civil, o funcionário da construção civil, ele mora 90% na região
metropolitana. Só que isso é uma burrice, porque ele vem e bota o filho na escola aqui. Põe
o endereço da irmã dele aqui e bota o filho na escola. Quando vem para o posto de saúde,
ele vem no posto de saúde daqui. Só que compra no supermercado lá, porque ele vai de
ônibus e aí fica muito pesado para ele levar as sacolas. Então ele compra lá. Ou seja, o cara
paga os impostos, o cara do mercado, paga lá, ele paga os impostos lá e usa a
infraestrutura nossa daqui, que somos nós que moramos aqui que pagamos. Isso é uma
burrice. Então, eu sou a favor, não só de beneficiar o funcionário, por que eu acho que isso
nem, sabe? Uma coisa que não deve, assim, deixar esse pessoal sofrer tanto e a gente
sabe que esses ônibus são uma droga, não adianta dizer que é bom, porque não é. E
também a questão da arrecadação. Deixa o cara morar aqui, pagar seus impostos aqui.
Comprar aqui. Enfim, então só dei um exemplo assim, sabe? Então, tem coisa que você
pode chamar de ideologia, "há, o João Carlos tem uma ideologia", pode até ser, mas tem
coisas que você tem que brigar pelo teu, sabe? Então, é bom esse tipo de cobrança sim,
que a gente teve. Foi muito legal, pô, eu adorava aquelas reuniões. Agora, pararam com as
reuniões, mas eu adorava aquelas reuniões.
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MMS: Em relação à aquisição de potencial construtivo adicional, você saberia identificar
quais as variáveis consideradas pelo mercado imobiliário para a definição do instrumento
mais apropriado?
R3SP: Bom, na verdade, eu diria que você tem três instrumentos, que são bem diferentes
um do outro. A Transferência do Potencial Construtivo é uma coisa indispensável para uma
cidade do tamanho da nossa, que tem uma política de preservação ambiental e do
patrimônio cultural. Então, ela se torna uma ferramenta no sentido de devolver para aquele
proprietário desse tipo de propriedade alguma forma de aproveitamento econômico da sua
propriedade, já que ele está se, do ponto de vista ambiental, ele está beneficiando a sua
vizinhança e, em última análise, a cidade como um todo. Então, ele tem, se a sua área tem
uma relevância ambiental, ele está contribuindo com o vizinho que não tem nada, o vizinho
dele não tem uma arvorezinha, mas ele tem, e o terreno dele tem um valor intrínseco muito
maior para a comunidade, porque é ambientalmente mais relevantes. Logo, se se criaram,
existe, esse instrumento da Transferência do Potencial Construtivo. Claro que dentro de um
tecido urbano, nós não estamos falando de uma área rural, você está dentro da cidade. A
cidade precisa decidir num determinando momento, e dizer assim: "ok, mas será que não é
melhor ele usar um pedaço do terreno dele, ele preserva 70% do terreno dele, e nesses
30% a gente cria parâmetros diferenciados?". Coisa que existe. Muito bom.
R2SP: Do que ele sair vendendo.
R3SP: Excelente. Para que colocar mais uma moeda no mercado, inflacionando esse
mercado?
R2SP: Aliás, inflacionando não, deflacionando. Deflacionando. Aí o que acontece? Essas
RPPNM entupiu o mercado. É a bronca da [nome de uma funcionária do IPPUC], e ela tem
razão. Entupiram o troço. Aí todo mundo que tinha um matinho lá vendeu o matinho,
transformou aquilo em unidade de preservação e recebeu o potencial para vender. Aí o que
acontece? Aí para nós, ficou muito mais vantagem hoje, para nós construtores, comprar
esse tipo de moeda, porque está mais barato. Porque aí tem um monte de gente vendendo
e a concorrência entre eles faz com que o preço baixe e a prefeitura arrecada menos. Então,
embora para nós seja uma coisa vantajosa, eu sou contra isso. Até os ambientalistas que
não me ouçam, mas eu acho que não deviam ter feito isso. É o que o [nome do R3SP] falou,
faz no próprio terreno, deixa ele cortar os 30%, que é a legislação, e dá um benefício para
ele ali. Só pode fazer três andares? Deixa ele fazer cinco, seis, entendeu? O coeficiente é
um? Dá um coeficiente um e meio, dois.
R3SP: Não, dá o mesmo, só dá condições de ele usar o coeficiente dentro do seu próprio
terreno.
R2SP: Ah, porque o coeficiente já tem toda a área? Tá certo, estou falando besteira.
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R3SP: Mas veja, eu acho que conceitualmente, eu queria retomar assim a esse instrumento
da transferência, que ou vem para os terrenos com algum tipo de patrimônio ambiental ou
cultural. Acho que esse é um instrumento, é uma ferramenta.
R2SP: Isso tem que existir sempre.
R3SP: Tem que existir, ele já existe, ele viabiliza essa preservação e ele é uma moeda que
está no mercado.
R2SP: Sempre funcionou bem isso.
R3SP: Mas agora, é muito burocrático.
R2SP: Sim, mas ferrou agora com essa história das unidades de preservação.
R3SP: Não, mas calma. Ela tem uma vertente burocrática, porque para você viabilizar uma
transferência, aquele imóvel primeiro precisa ter uma certidão já com o potencial liberado,
uma certidão liberada. Coisa que, quando você tem uma edificação de valor cultural, ela
precisa ver qual é o estado que está, se ela já foi recuperada até um determinado ponto, se
ela já pode transferir uma parte, se ela poder transferir tudo. Então, é muito complexo isso
tudo, essa gestão toda, porque obviamente o interesse... Eu te dou um incentivo? Dou. Mas,
meu amigo, você vai ter que conservar a sua casa. Aí, não adianta te dar um incentivo e a
casa cai igual. Não. Então tem toda uma série de condições, uma cadeia, que torna esse
incentivo complexo de ser usado, coisa que o mercado não gosta de burocracia excessiva,
porque o timing das coisas, num país que não tem uma linearidade de crescimento, você
hoje começa a contar com um determinado instrumento, dentro de uma determinada
viabilidade econômica, que pode ser que se você demorar muito, entrem outros players no
mercado e alteram aquela viabilidade, tornando uma coisa que era viável, inviável, no meio
do caminho. Ou seja, o tempo da fruta amadurecer não pode ser muito longo. Cada
sociedade tem um tempo para definir um projeto. Se você aprova muito rápido o projeto,
com certeza você vai comer a fruta verde, dura, ela tem que amadurecer. É a mesma coisa
um projeto, ele tem que ter um timing, se ele começa a passar do timing, como nós estamos
num processo, Mônica, de demorar um ano e meio, dois anos, para aprovar um projeto.
Sociedade que cai nessa cilada vai enroscar, porque essa indústria é muito importante.
Então, nós caímos numa burocracia interminável, não só por questões urbanísticas, a
questão do Ministério Público, uma série de riscos, vamos dizer, jurídicos, que está todo
mundo envolvido.
R2SP: Eu tenho que atender um cliente, daqui quinze minutos eu tenho que sair. Então
vamos fazer um un passant aí só para chegar nas três fórmulas de outorga e o que que a
gente sugere, eu quero participar um pouquinho, fui um dos protagonistas disso, dessa
sugestão. Então, vamos lá. Então, a primeira, o [nome do R3SP] já falou.
R3SP: A primeira é a transferência. Que é ok, não tem nenhuma dúvida. A segunda é um
instrumento urbanístico chamado outorga onerosa, que aqui em Curitiba começou sendo
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chamado de solo criado, que era um instrumento urbanístico para viabilizar a produção de
unidades de interesse social, Cohab. Você comprava um solo virtual, um potencial
construtivo, e com aquela arrecadação você subsidiava habitação de interesse social. Uma
outra ideia sensacional, indispensável, porque, se a gente for entender que a unidade de
interesse social é escassa e você tem um universo para atender, você precisa ter dinheiro
para fazer isso. Então, eu acho que tem uma série de parênteses aí, eu acho que habitação
de interesse social se do interesse apenas do setor público, eu acho que é uma coisa
extremamente discutível, eu prego você criar condições de atrair a iniciativa privada para a
produção de habitação de interesse social. Mas pra fazer isso, você vai ter que criar algum
tipo de mecanismo que torne atraente esse mercado gigante que tem aí. Porque é um
mercado, entendeu? Então, esse é o segundo instrumento. E nasce um terceiro, que esse é
também um instrumento, vamos dizer assim, relativamente, ele é burocrático, porque
precisa fazer algumas avaliações, algumas contas, essa coisa toda, mas ele acabava tendo
uma lógica e sendo muito eficiente. E vem um terceiro instrumento que são os Programas
Especiais de Governo, as PEGs, as chamadas PEGs, que são mais eficientes ainda, do
ponto de vista de aplicabilidade. Você tem um valor definido para essa cota e você tem uma
espécie de uma fórmula que, vamos dizer, determina a quantidade de cotas que você
transfere. Ao longo do tempo, incialmente, era uma moeda mais cara de todas, era a PEG,
mas, em compensação, é a menos burocrática. Então, em muitos casos, nós aqui
acabávamos fazendo a conta pra transferir potencial construtivo, pra comprar solo criado e o
camarada ia empurrando, dizia: "está tão complicado, eu vou falar com um, vou falar com
outro”, "puxa, o cara não consegue me ceder todo o potencial dele", "ai, esse aqui ainda não
está liberado, vai liberar", "ai, eu vou ver um, eu vou ver...". O que que era o troço mais
bacana que tinha? A PEG. Porque estava pronto numa prateleira. Você ia lá, dizia quantos
metros quadrados você queria, fazia um processozinho simples e ele rolava rápido. Então,
muito se pagou aqui mais caro pra comprar PEG, porque você está quase tirando o seu
alvará, você não tem mais tempo, a certidão ainda vai demorar dois, três meses para sair.
Se eu preciso do meu alvará, então compra a PEG, tenta pagar lá em não sei quantas vezes
e vamos em frente porque eu preciso do meu alvará. Ou seja, você entendeu? A
transferência, muito complexa, o solo criado, uma coisa mais ou menos simples, tá no meio
do caminho, e a PEG, fantástica, rapidíssima. Acabou acontecendo que ao longo do tempo
a PEG ficou inclusive mais barata do que os outros. Ou seja, matou todos os outros
potenciais.
R2SP: E a PEG é corrigida pelo CUB. Uma coisa que é importante, Mônica, e que foi difícil
da gente explicar nas reuniões e depois eles acabaram entendendo, é o seguinte: o conceito
do incorporador. Então, digamos assim, eu tenho uma rua, aqui tem uma esquina e tal,
enfim, e aqui eu tenho um terreno, que tem um potencial de "x" e eu vou comprar... vamos
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supor que ele tem um coeficiente de dois, duas vezes a área do terreno, tá? E eu, dentro da
legislação – vou usar um exemplo genérico, tá? –, eu posso passar isso pra três, comprando
mais uma vez de outorga. Então, se essa outorga tiver um preço "x", que eu já vou chegar
lá, eu posso optar por comprar o terreno do lado. Digamos, eu tenho mais um terreno aqui –
um exemplo só, teoricamente, note que isso na prática, não é verdade –, mas eu posso
comprar meio terreno e não comprar esse um aqui. Então, nunca a outorga vai poder ser...
Porque a outorga, o que que é? É um terreno virtual, que não existe. É um terreno virtual.
Se ela for, na nossa concepção...
MMS: O mesmo preço?
R2SP: Nem o mesmo preço, porque esse terreno, a hora que eu agrego aqui, eu faço uma
piscina, eu faço uma churrasqueira, então, o meu argumento de venda é muito maior e até
porque eu faço aqui equipamentos de lazer que agregam no meu terreno e que não mexe
no meu coeficiente, equipamentos que são prêmio, tudo isso passa a ser térreo. A área de
garagem, eu aumento as minhas vagas de garagem. Tem uma série de coisas. Então, na
nossa concepção, isso aqui tem que ser alguma coisa em torno de 30% a 40% do preço do
terreno do vizinho. Se não, não compensa. É melhor eu comprar o terreno do vizinho,
porque eu pago 100% e tenho um monte de outros benefícios. Aí, o [nome do representante
4 do poder executivo (R4PE)]: "ah, mas e se o terreno do vizinho não estiver a venda?" Eu
não compro esse terreno, não compro nada, e vou lá na outra esquina e compro esse
terreno que dá uma vez e meia aquela área e daí não preciso comprar outorga nenhuma.
Então, na verdade, isso não precisa ser obrigatoriamente ali do lado. A maneira que eu
estava usando no começo: "ah, compra o terreno do lado", aí eles olharam e falaram: "não,
mas daí, e se o terreno do lado não dá pra comprar?", digo: "mas peraí, é só uma forma de
linguagem, tô falando do terreno do lado, mas não quer dizer do lado, pode ser na outra
quadra, pode ser por ali, eu não compro mais esse terreno, porque eu vou ter que pagar
uma grana, vocês querem cobrar...". Porque tinha uma fórmula que eles apresentaram, que
isso daqui dava 80% o preço desse. Entendeu? Vocês estão doidos. Quem vai comprar?
Ninguém vai comprar! Não adianta você subir o preço, porque ninguém vai comprar. Só se o
cara for maluco, de pagar 80% num terreno virtual, 80% do terreno real, que tá aqui do lado,
que aumenta um monte o empreendimento dele. Pô, fica um troço bacana, não fica aquela
coisa socada. Então, esse tipo de raciocínio, essa fórmula de vocês, esqueça. Esqueça! É
jogar e viabilizar. Então, ou vocês trabalham com 30%, 40% do valor... Aí foi feito um super
estudo até, a [nome da representante 1 do setor produtivo (R1SP)] fez, ela pegou o preço de
alguns terrenos de diversas regiões da cidade, preços reais. Era 49 até, a minha pergunta
pra ela foi: "por que que não chegou a 50?". Ela tinha uma explicação porque não tinha, é
uma [cargo que a R1SP ocupa e que revela a sua identidade]. [Nome da R1SP], mas por
que 49? Ela explicou lá, não lembro como era a história. Mas assim, ela fez uma super
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pesquisa, provando que fazendo essa conta aqui com valores de terrenos reais. Daí nós
propomos, acho até que o Ippuc aceitou isso, mas essa lei não saiu ainda. Eu recebi hoje
um convite por engano do [nome e cargo de um representante do Concitiba], convidando
para uma reunião, uma continuidade da 11ª reunião do Concitiba pra falar sobre a lei de
zoneamento e a minuta, isso que me preocupou, a minuta do decreto da lei de outorga
onerosa. Nós não fomos, nós começamos a discutir esse assunto, depois não deu mais
continuidade, e parece que no Concitiba estão discutindo isso. Agora eu pergunto: "qual é a
expertise do Concitiba para decidir isso?". Essas informações que eu estou te dando, que o
[nome do R3SP] te deu, será que aqueles caras tem? Duvido. Por isso que pode sair...
R3SP: Vão sair ideias teóricas, que talvez não tenham...
R2SP: "Ah, não, vamos cobrar outorga onerosa aqui caríssimo. Pô, esses caras ganham
muito dinheiro". Aí faz uma outorga onerosa de 80%, não vende pra ninguém, não vende pra
ninguém, entendeu? Então, é o tipo do troço... Por isso que eu estou preocupado. Eu recebi
por engano, esse convite não era pra vir pra mim.
R3SP: Talvez seja.
R2SP: Não, não era. Depois eu descobri que não era. Era pra [nome da R1SP], que a
[nome da R1SP e cargo que ocupa, que revela a sua identidade]. Aí eu liguei para a [nome
da R1SP]: "[nome da R1SP], recebeu esse convite?", "ah, recebi", falei: "eu também não, eu
recebi, mas eu não sou conselheiro, não tô convidado efetivamente", daí falei: "você vai?",
ela falou: "também estou preocupada com isso, não sabia que estava tocando esse assunto,
sem ter esgotado com a gente", aí...
R3SP: Mas parece que a gente está querendo só se meter, assim.
R2SP: É, como se a gente quisesse só se meter no troço, entende? Pelos poucos cases
que eu acompanhei de Concitiba, eu já fiquei apavorado. Esses caras não tem noção do
que eles estão falando. Aí, vai aprovar um troço e depois vai vir pra nós e "putz, não
funciona". Aí vão dizer que nós somos os...
R3SP: Especuladores...
R2SP: É, os desmancha prazeres. É, "estão tolhendo a prefeitura de arrecadar". Para. Não
existe. Existe uma lógica matemática disso.
R3SP: É, é quase como você ter uma pessoa super ingênua e ela não conseguir entender
uma conta, uma equação mais complexa. Isso que o [nome do R2SP] falou, é óbvio que
você vai pegar um determinado terreno, que ele é aquela cereja do bolo, que está lá num
lugar que não tem terreno do lado. "Claro, não, puxa, aqui vale a pena, vamos comprar aqui
esse terreno". Mas na média, o raciocínio, é exatamente esse: para ser viável, ele precisa
estar dentro de um determinado range, de uma determinada faixa, aonde ele nem onere
tanto, aonde ele dê uma margem. Isso aí é uma coisa muita dinâmica. Você não pode
descolar. Por exemplo, as PEGs descolaram no valor. A PEG hoje ficou barata. E juntar
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barato com simples é tudo o que o mercado quer. O mercado é que nem água, ele vai correr
pelo lugar mais baixo.
R2SP: Agora você veja [nome do R3SP], uma coisa, você acho que não... não sei se você
raciocina aí também. Você comprar uma outorga onerosa, você aumenta a tua área
privativa, né? Porque você compra área computável, mas não aumenta os prêmios que você
tem ali embaixo, né? De incentivos. Isso não aumenta. No térreo. Nas sacadas, as sacadas,
é no máximo acho que seis metros, né?
MMS: 10.
R2SP: 10 metros. Então, é 10. Você vai fazer uma sacada aí, tem que fazer, comprei uma
outorga e tal, fazer de 20, você vai pagar os outros 10. Pagar não, você vai usar no teu
computável, entendeu? Garagens. Você comprou terreno virtual, não tem mais garagem.
Não tem terra, não tem lugar para você fazer um buraco e fazer garagem. Então quando
você comprar um metro de área por outorga, não quer dizer que você tem o mesmo
benefício que você tem em um metro de um terreno real, entendeu? Isso também. Por isso
que você chega nesse número aí de 30, 40% no máximo. Sabe? Esse raciocínio que essas
pessoas, às vezes, não acho que, "pô, não, tenho que pagar quase igual o preço do
terreno". Não existe isso. Então, é isso que eu queria passar para você, que são coisas que,
são erros que estão sendo cometidos. Que a gente quer que a prefeitura arrecade, mas
quer que a prefeitura arrecade com o dinamismo do mercado, não com soluções bobas, que
na prática vai diminuir a arrecadação, entendeu? Então é isso que a gente... a gente... O
trabalho que a gente fez o tempo todo aí. Quase todos os artigos era isso: "olha, isso não
vai funcionar", "isso não vai funcionar", entende? Então, aí, você tem que fazer trocentas
contas pra mostrar que não vai funcionar. A maioria o pessoal acreditou, entendeu? E
realmente é verdade, não tá... não existe... não existia ali interesse nenhum. Queremos que
a prefeitura arrecade. Quanto mais arrecadar, mais ela vai fazer para a cidade e vai
melhorar. E a infraestrutura de cidade não pode ficar largada que nem ficou no governo do
Gustavo. Porque, putz, me desculpa, o Gustavo ficou largado o troço.
MMS: Se fosse para manter um instrumento só, qual você optaria por manter?
R2SP: Bom, atualmente a PEG. Só que a gente não pode olha só pro nosso umbigo, certo?
Ela é a mais barata.
R3SP: A mais simples.
R2SP: A mais simples. Que nem o [nome do R3SP] falou, é vapt, vupt, você consegue. Não
tem como a gente manter um instrumento só. Pelo menos dois tem que ter. Porque tem que
ter a transferência. Porque se você acabar com a transferência, ninguém mais preserva
nada, ninguém que é desapropriado, vai fazer o que? "Não quero". Vai ter que desapropriar
judicialmente o cara, porque o cara não vai fazer a conta, porque ele recebe lá, alguma
coisa incipiente pelo terreno que passou lá uma rua dentro. Então, esse de transferência,
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infelizmente, tem que ter. Tem que ter. Não nos níveis que está acontecendo hoje, por
causa desse negócio de unidades de preservação, que virou... Isso aí, eu particularmente,
não sei a opinião do [nome do R3SP], eu sou contra. Então, assim, aquelas unidades de
preservação histórica, mesmo ambiental, essas coisas realmente relevante, uma nascente,
uma coisa assim...
R3SP: Isso é um instrumento. As duas coisas não são semelhantes. Elas são diferentes.
Elas servem para o mesmo fim. Elas são instrumentos diferentes.
MMS: Mas aí entre a PEG e a outorga, você ficaria com a PEG.
R2SP: Eu ficaria com a PEG. Concorda comigo?
R3SP: Eu concordo. Eu sou um adepto do modelo funcional, digamos assim, da PEG. Por
quê? Porque ele é simples, ele é de uma aplicação muito fácil, rápida. E isso é o que, vamos
dizer assim, o processo todo precisa, sabe? Quanto menos burocracia, um monte de
avaliações... E aí tem toda norma brasileira de avaliações. Aí você precisa pegar pra ver se
a rua tem asfalto, tem meio fio, tem iluminação, tem arborização, tem...
R2SP: Mas você está falando isso no caso da transferência entre...?
R3SP: Da outorga onerosa.
R2SP: A outorga onerosa tem isso?
R3SP: Claro, você vai acabar tendo de alguma maneira, para você definir o preço de um
terreno. Você gera uma burocracia e daí eu entendo o camarada da Secretaria de Finanças,
quando ele faz uma avaliação simplória, diz assim: "não, vamos adotar tal valor lá", ele está
afrontando uma norma brasileira de avaliações. Então...
R2SP: É, tem que ter aquelas regras todas...
R3SP: É como eu fazer um prédio fora da norma técnica, da NBR, você entendeu? Então, o
que a gente precisa evitar? Sair desse tipo de coisa e você ter uma estrutura, um modelo
que seja de fácil aplicação, rápida, com o preço justo. Isso aí é um trabalho contínuo,
complexo de você dizer quanto é o preço justo.
R2SP: Sabe, Mônica, uma sugestão. A PEG é atualizada pelo CUB, tá? Só que as vezes
passa um ano, dois anos e não reajusta. Entendeu? Eu acho que é um mecanismo...
R3SP: Esse reajuste do CUB ficou muito...
R2SP: Não, agora que tá parado, mas na época que tá bombando... Porque na verdade,
quando a gente fala CUB, a gente fala em um custo de construção, tá? E nada mais
razoável que você corrigir o terreno pelo custo da construção, certo? Agora, sim, teria que
corrigir, trimestralmente – o meu setor que não me ouça falar isso –, mas eu acho que seria
mais justo, entendeu? Trimestralmente jogar a variação do CUB. Porque a variação do CUB
é a variação do custo da construção. Entendeu? Então jogar em cima da PEG, a cada três
meses, dá um reajuste, o reajuste, seria justo isso, certo? Porque a prefeitura manteria uma
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arrecadação constante, num valor que ela sabe quanto vai... E não seria uma coisa
alarmante para a empresa.
R3SP: Eu diria assim que toda a energia que é gasta para fazer um monte de avaliações, e
uma papelada, para chegar à conclusão de uma coisa quase óbvia. Dez por cento dessa
energia seria necessária para fazer isso que ele tá falando, de ir atualizando esse valor
dentro de referências de mercado, que é esse denominador comum. E isso ter uma regra de
reajuste.
R2SP: Você tá falando de energia. Mais do que energia, eu me preocupo com o prazo. Você
às vezes atrasa a obra, três, quatro meses, por causa de uma porcaria dessa. Entendeu? E
três, quatro meses que a prefeitura deixa de arrecadar IPTU, protela a arrecadação de ITBI,
etc. Toda aquela parafernália que eu falei. Entende? Quanto custa isso para a prefeitura?
Essa protelação de três, quatro meses? Alguém já fez essa conta? O custo da burocracia é
absurdo. Antigamente, nós tirávamos o alvará, assim, levava três meses, quatro meses.
Hoje nós levamos um ano e meio. Lógico que não é só isso. Não é só isso. Tem trocentas
coisas que atrasam. Mas essa é uma delas. E faz a avaliação e briga: "não, a avaliação tá
errada", "não, porque não sei o que". Meu Deus, pra quê isso? Pra quê isso? Tá vendendo
outorga? Tem lá um valor fixo, cada três meses tem um valor novo. É só pegar o CUB e
reajustar e acabou. O CUB não serve como referência de valor, tá? Isso é uma briga que
nós temos com a prefeitura. A gente não usa, se você me perguntar quanto é o CUB, eu não
tenho a menor ideia. Mas eu uso na minha empresa o CUB todo dia. O que que eu uso? Eu
uso a variação do CUB, tá? Porque o CUB foi inventado há 40 anos atrás e nunca mudou.
Quer dizer, então você fala: "ah, porque vocês gastam mil reais pra fazer o metro quadrado.
Que mil reais! Nós gastamos muito mais. Só que esse mil reais não interessa pra nós,
interessa quanto que era no mês passado e quanto que é nesse mês. Que nós reajustamos
os contratos de venda, muitos materiais tem aumento pelo CUB. Entendeu? O CUB é muito
importante para nós como índice de variação, não o valor nominal dele, sabe? Daí tem a
briga com o ISS lá. Porque daí: "ah, vocês tão sonegando, porque se o CUB deu não sei o
que". Não interessa quanto que o CUB deu cara! Esses valores são valores simbólicos. É
como se pegasse o valor de referência 100 e ir reajustando ele. Comparado com uma outra
moeda, daqui a pouco ele vai ficar muito alto, ou muito baixo. Não interessa. Passaram-se
anos. O que interessa é a variação. E para a PEG, a variação seria ótima. Porque não
interessa quanto que tá valendo o CUB, interessa quanto varia. A PEG custa hoje, sei lá,
quanto? Mil reais. Então, daqui três meses, ela vai custar mil e trinta, e assim vai indo,
entendeu? Lógico.
R3SP: Não sei se é tão simples assim, sabe? Porque o valor de um terreno, se for pra dizer,
em última análise, não é só a variação do CUB que, vamos dizer, indexa ou que gera,
vamos dizer assim, a curva de valorização do terreno.
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R2SP: Mas [nome do R3SP], eu chego para negociar um terreno com você, tá? Hoje.
[Palavrão], você quer cinco milhões de reais no terreno. Eu falo "[nome do R3SP], putz, não
vou construir, porque, por um motivo qualquer". Daqui dois anos, eu vou voltar a negociar
com você. Daí você vai pedir oito milhões. Eu digo: "[nome do R3SP], você tá louco. Se há
dois anos atrás, me pediu cinco, reajustando pelo CUB dá seis. Como que agora você quer
oito?". Eu vou usar o CUB contra você.
R3SP: Você vai usar, mas eu não vou vender pra você. Sabe por quê? Saiu um shopping do
lado, [inaudível]. O desenvolvimento urbano gera uma valorização que o cara que está
sentado em cima do terreno, não o construtor, mas o proprietário do terreno, ele se beneficia
do desenvolvimento urbano.
R2SP: É, mas, pô, meu irmão comprou um terreno e sabe o que aconteceu? Saiu na frente
aqueles negócios que pega os catador de lixo e fez um depósito de lixo na frente do
predinho dele. Coitado, quase quebrou. É lógico que é bem relativo isso, né?
MMS: A PEG é sempre mais barata que a Outorga Onerosa do Direito de Construir, ou tem
casos em que a Outorga fica mais barata?
R3SP: Atualmente, eu te diria assim que...
MMS: Porque depende da localização do terreno, não?
R3SP: Depende da localização. É. É que atualmente, eu acho que houve um certo desvio
assim do valor intrínseco da PEG, embora ela venha sendo reajustada. Mas ela não é só
pelo mais barato. O que induz muito a utilização da PEG é o processo muito mais simples.
Aqui, não raro os nossos clientes compram um produto mais caro para agilizar.
R2SP: Bom que chegou em uma fase da entrevista, por isso até que eu gostaria de ir, que
eu não sei como são esses valores, não sei como é que você faz essa análise.
MMS: É, o que faltou aqui, tem várias perguntas aqui que vocês já responderam, não falta
muita coisa. Eu tentei focar em assuntos mais políticos.
R2SP: Não, mas foi bacana. Foi bacana. E assim, a gente espera... que eu já vi que você é
uma menina bem coerente, que você influencie o Ippuc, entendeu? Porque tem uns cabeça
dura lá dentro, você sabe disso, né? Então, você influencie para que o Ippuc seja um órgão
agregador e que contribua para a coisa evoluir e não ficar travando, travando, travando,
achando que isso é bonito, porque daí a cidade, sabe? Não sei, a cabeça dos caras, sabe?
Então, assim, a gente espera que você que provavelmente vai ser uma... que o Ippuc está
envelhecendo, sabe? Tá virando um museu lá aquilo lá. Então, os jovens que estão lá, a
gente tem que, sabe? Ir criando essa ponte.
R3SP: É, e entender bem, porque às vezes você pega a roda andando e você não sabe
nem direito o que está acontecendo.
MMS: É, mas eu cheguei para o [nome do R4PE] e falei: "[Nome do R4PE], eu queria
acompanhar mais de perto isso, porque a parte técnica, a gente estudando tem como
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aprender, mas essa articulação, você tem que participar para ver como funciona. Porque
nós que somos novos não entendemos isso".
R2SP: Esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, tanto para você, quanto para
nós. Para você, que a tua cabeça abre, e para nós, porque você pode ser uma
influenciadora lá dentro. Amanhã ou depois, se você for diretora, você... sabe? Então, é, a
gente não tá pedindo nada. Não tamo querendo fazer nada fora da lei, nada. Ao contrário.
Queremos que a lei seja coerente. Porque é aquela história, Brasil é assim, daí você põe lá
uma placa "30 por hora". O cara sabe que ninguém vai passar a 30 por hora. Se for um
carro mecânico, tem que passar em primeira. Aí o cara passa a 50. “Por que que você botou
a placa de 30?”, “Eu queria que ele passasse a 50, mas já ponho 30...” Lei estúpida,
entendeu? O Brasil vive de leis erradas. Então você faça uma lei coerente, que funcione,
que todo mundo cumpre. Ninguém vai fazer nada fora. Então essa é, a minha visão é essa,
sabe? E que as pessoas que estão no poder público tenham essa cabeça, sabe? Que não é
travar o desenvolvimento da cidade.
R3SP: Não só essa coisa do interesse público. Você fica encastelado, só olhando o
interesse público, se não conversa lá com a sociedade. Você precisa entender, você precisa
mergulhar na mente do povo para entender o que está acontecendo.
R2SP: Quem bom se, que bom se 10 pessoas do Ippuc quisessem fazer essas entrevistas
com a gente.
MMS: Muito obrigada pela sua disponibilidade.
R2SP: Obrigado você também. Parabéns pelo trabalho.

[Representante 2 do setor produtivo deixa a entrevista]
MMS: No caso da transferência, como vocês ficam sabendo que alguém está transferindo,
como que vocês acionam aquele proprietário, como que é essa articulação? Porque quem
está comercializando é um privado, certo? Não é o poder público. Como que isso funciona?
R3SP: Veja, hoje, eu te diria assim que as pessoas que tem esse potencial construtivo, elas
acabam oferecendo, sabe? Já é uma operação complexa. Às vezes, para um proprietário,
por exemplo, de um imóvel de interesse de preservação, que não é do ramo da construção,
não é arquiteto, não é coisa nenhuma, ele tem uma casa, a vovozinha deixou uma casa lá.
A casa tá indo pro espaço. Quem é que acaba chegando à conclusão: "pô, mas aqui, a
gente tem um potencial construtivo de duas, quatro vezes, cinco vezes a área desse terreno.
Puxa, nós temos um patrimônio imobiliário aqui, a gente não tá fazendo nada. Ah, é? Pois
é". Você juntar o interesse de às vezes 30 herdeiros. A gente tem caso aonde uma casa
tinha cinquenta e não sei quantos herdeiros. Por eles, cada um tem um cinquenta avos da
casa da vovozinha, eles querem que a casa da vovozinha vá pra breca, pegue fogo,
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demulam a casa, não se incomodem mais com isso. Então é muito complexo esse negócio
da transferência. Precisa ter alguém que se motive até a entender o que que é aquela
propriedade, que interaja e faça todo um projeto de restauro, aprove o restauro, começa a
fazer a obra, você entende? É muito trabalhoso. Normalmente, acaba envolvendo alguém
do segmento da construção ou do segmento, no mínimo um arquiteto, ou é um engenheiro,
ou alguém que tá nesse ramo. E acaba buscando... "Puxa, eu preciso vender esse
potencial. Ah, quem que interage nisso?". Tem algumas pessoas que acabam se tornando
quase como corretores. São pessoas que fazem a ponte entre o proprietário desse potencial
construtivo e os usuários, que são as construtoras, os arquitetos. Então, volta e meia
aparece alguém aqui no escritório e diz assim: "oh, quando precisarem de potencial, me
chama, porque eu tô lá com um potencial lá, não sei de quem, e não sei de quem, e não sei
de quem, e não sei de quem". Então, hoje tem alguns players já no mercado, que já têm
vários potenciais. Esse potencial normalmente é, via de regra, mais barato do que uma
PEG. Por mais que se diga hoje: "ah, a PEG é mais barato". Isso é uma distorção
momentânea. Porque, como é que se faz preço do potencial construtivo de transferência?
Normalmente, você faz uma conta "que área eu preciso para esse terreno aqui? Eu preciso
de 1.000 m². Quanto que custa na PEG? Ah, custa 700 – não me lembro mais quanto que tá
a PEG de cabeça, 714, eu não sei quanto –, 714 mil isso daqui. "Ah, é? Fulano, eu tenho
aqui, preciso comprar 1.000 m². Quanto você dá?”, “30% a menos do que a PEG”. Por que
que ele faz 30% do mercado? Às vezes, é mais. Às vezes, é um pouco menos. O cara, pra
ele colocar no mercado, é muito complexo. Então, ele joga o preço lá pra baixo. Ele avalia
na PEG, faz uma avaliação na PEG, faz um comparativo e vai precificar a transferência dele
25%, 30% abaixo do preço da PEG, porque a PEG, ela é muito competitiva. Não no preço,
pela agilidade. Pessoal paga mais caro pela agilidade, pela simplificação de um processo
extremamente complexo. E com isso, você também esvazia – o que é uma das coisas que a
gente tem um certo cuidado –, você esvazia esta moeda, da transferência, você desanima
aquele cara que tem uma área sensível ambientalmente ou culturalmente. Você esvazia a
moeda dele. Então, você começa a criar tanta concorrência... Antes, só tinha a outorga. Só
tinha o solo criado. O solo criado e é indispens... Não existe um instrumento só, viu,
Mônica? A transferência é uma coisa, outorga onerosa, seja no formato de PEG, de solo
criado, é outro instrumento, para o mesmo fim, para ampliar o potencial construtivo de um
terreno. São origens, são instrumentos diferentes. Indispensáveis os dois. Então, é muito
difícil comparar banana com laranja. Agora, transferência já nasce com esse peso, com
esse ônus, de como que eu vou viabilizar a transferência, a venda disso. Do outro lado, você
tem o solo criado, você tem a PEG, os programas especiais de governo, as cotas, que são
outras moedas, que são mais dinâmicas, de mais fácil aplicação. Eu acho que é isso que a
gente tem que discutir: entre as duas, qual é o melhor modelo.
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MMS: Da PEG e da outorga, né?
R3SP: É o modelo disparado, Mônica, eu te digo assim... Depois eu vou te mostrar quantos
estudos nós fizemos, por ano quantos terrenos a gente analisa aqui... 180... 160... Num ano,
nos anos áureos aí, duzentos e tanto terrenos a gente analisava. A viabilidade deles, do
ponto de vista o que que eu posso construir, quanto que eu preciso comprar, quanto de
outorga, quanto que é, né? Então, eu vou te dizer, com muita tranquilidade que o formato da
PEG é campeão.
MMS: Você saberia estimar, assim, a diferença de tempo? Porque vocês falaram que isso
é... a PEG é muito mais ágil. Mas quanto? Se você entrar com um processo pela PEG e se
você entrar com um processo pela outorga, você sabe estimar mais ou menos o tempo?
R3SP: Eu te diria, assim, estimaria, que a PEG rola, na pior das hipóteses, em 30 dias você
tá com o teu, com uma certidão, com o teu, vamos dizer, é, acho que é uma certidão de
concessão de potencial construtivo, é... mais ou menos 30 dias. Muito ágil. Porque ele é
muito regulamentado, você faz uma conta, você diz quantos metros quadrados, tem uma
tabela, com os fatores lá, que é o que eu prego para esse instrumento, na minha visão, um
instrumento mais inteligente da outorga onerosa seria ter uma cota. "A cota vale quanto?”,
“1.000 reais”, “Ela reajusta com o que?”, Não sei". Acho que aí precisa gastar uma energia
para saber se é só o CUB, se é um índice de valorização do terreno, que talvez a Secretaria
de Finanças consiga rastrear, você entende? O ITBI. Como é que o ITBI foi aplicado? Então
entra, tem um equação para chegar no valor daquele índice básico. Então esse 1.000 é
1.000 hoje, mas no mês que vem... eu acho que não é nem trimestral, eu acho que tem que
ter um índice de progressão mensal. Ah, mês que vem é 1.017, ou é mil e não sei quanto,
1.006. Você entendeu? E vai indo. E o que que a gente tem, não posso dizer, "ah, na ZR4
um fator de redução" não, tem ZR4 que tá no Batel e tem ZR4 que tá lá no Santa Cândida.
Opa. Então a gente precisa tentar entender nessa mancha inteira e ter, talvez codificar o
território da cidade, e que também é outra coisa que precisa ser vista e revista quase
permanentemente. Mas você ir acertando esse negócio, você entende? E ter um fator, "não,
você vai usar na Avenida Batel, é dois o fator". Então 1 m² custa 2.000 reais e não 1.000.
“Ah, mas eu vou levar lá pro Pinheirinho ou pra não sei pra onde”. “Ah, então é 0,5”. Eu não
sei qual é o fator. Precisaria estudar isso, mas a hora que conseguisse ter um mecanismo
desse, conta automática. Tudo que a sociedade quer. Que não passa por um processo...
veja, qualquer processo que passe por avaliação, o funcionário que tá lá do outro lado, ele é
obrigado a atender uma norma. E a hora que ele vai atender uma norma, putz, aí é
complexo, aí é caso a caso, terreninho por terre..., operação por operação. Se pra mim é
difícil fazer um estudo de viabilidade de um terreno, imagina pro cara preencher. Parece que
são 40 e poucos itens, né?
MMS: De avaliação? Aham.
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R3SP: Dos quais talvez são 20 relevantes assim e ainda assim 10 é muito incipiente. Então
isso é um trabalho insano pro serviço público fazer e pra sociedade aguentar. Não podemos
fazer um legislação moderna num país que tá tentando desemburrecer, fazendo uma coisa
um pouco mais inteligente. Não podemos. Esse é o desafio. Construir uma coisa que seja
justa, eficiente, com essas equações, alinhadas dentro dessa visão, você entende? Porque
essa conta que ele fez, ela é exatamente isso: "Ah, mas se você comprar o terreno do lado,
você compra... se esse terreno vale 1, se você vai me fazer o dobro de área você me paga
mais 1", "não, não pago mais 1, eu pago 0,5", "não, mas como você paga 0,5?", "se não, eu
compro o terreno do lado, tem muito mais espaço e faço os mesmos 2, com mais espaço".
Então, mas como que faz essa conta, eu não sou especialista, eu acho que é... agora eu
acompanho muito essa viabilidade. A outorga hoje nos moldes que está, ela não viabiliza
um terreno e ela também não faz ninguém ficar multimilionário. O que já é um indício, ela
não traz um resultado: "ah, puxa, se não fosse a outorga, não tinha dado resultado esse
empreendimento". Eu acho que não tá nem, lá nem cá. O que é um indício de que a
margem de ajuste não é muito grande. Principalmente quando você tá com um mercado em
crise, deprimido, tem que tomar muito cuidado para você pegar e dar um remédio muito forte
e você paralisar o negócio, as funções vitais do organismo. Então, o ajuste, a margem de
ajuste é pequena, eu diria dá pra ajustar. Os primeiros números que a gente chegou a
analisar, a contar com determinadas regiões, dá um aumento de 30%, tinha lugar que 50%
de encarecimento do custo da outorga. Esqueça! Fora de cogitação. Não vai ser utilizado.
Se não for utilizado, não só não traz recurso direto, como deixa de trazer o recurso indireto,
que é toda essa cadeia de impostos e de arrecadação que acaba inexistindo. Essa coisa de:
"ah, se o coeficiente fosse 1 e todo potencial fosse comprado, a prefeitura ia arrecadar
mais". Isso é de uma ingenuidade inacreditável, que tem alguém que vem e se coloca na
frente de outras pessoas e fala uma coisa absurda dessa. Porque é você provar que você
não entende nada de toda uma cadeira de arrecadação. Falta o economista, como o [nome
do R2SP] diz, pra você entender que o que o imposto indireto... todo mundo fala isso, que
entende o mínimo de economia, o imposto direto é um pedacinho de todo, não adianta você
aumentar o imposto e você diminuir a produção. Diminuiu a produção, diminuiu o consumo.
Você entra num circulo vicioso, que é o que os países, sabe, assim, ingênuos
economicamente, acabam fazendo. Agora, eu acho que a outorga é um instrumento
inteligente. Eu acho que a destinação, veja, quando você cola um solo criado a habitação de
interesse social, você está criando uma moeda muito dura. Então, aqui tem uma moeda.
Não é só habitação de interesse social que a cidade precisa produzir. Eu preciso produzir
outras coisas. Então, eu acho aí que vem o papel da outorga onerosa ser uma fonte de
arrecadação da prefeitura e você partilhar essa outorga por várias rubricas, né? Sejam elas
em ordem de importância, não sei, habitação de interesse social, infraestrutura, serviços
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públicos, eu acho que tem até os programas de governo. Eu acho que até o prefeito tem que
ter um porcentual dessa arrecadação para destinar de acordo com a sua visão política do
que é a cidade, quais são as prioridades da cidade. Mas a hora que você cola
irremediavelmente a um determinado tipo de programa. Puxa, você..., sabe? Você não tem
a moeda ampla do jeito que ela deveria ser. Ela não cumpre o papel, digamos assim,
urbanístico, que ela deveria cumprir, que é uma fonte de... é um subsídio para prefeitura
aplicar em diversas das suas prioridades.
MMS: Tá, a próxima pergunta era se vocês defendiam mais uma ferramenta, que seria a
PEG, né? Entre a outorga e a PEG. E se vocês atuam de alguma forma para manter esse
instrumento ou ampliar o uso dele. É através do G10 que vocês estão fazendo isso? Vocês
já comentaram que não tem alguma outra frente. Ou vocês tem alguma outra frente de
pressão?
R3SP: Nesse momento de revisão, unir esforço para levar uma visão da sociedade para o
legislador.
MMS: E no caso da PEG, vocês também acham que ele é o mais apropriado para a política
urbana?
R3SP: Eu acho que desde que ele, que a estrutura dele, que ele destine esses recursos de
uma maneira a atender as prioridades, as necessidades e prioridades da sociedade, eu
acho que sim. Porque o fato de ele ser mais simples, ele se torna mais dinâmico. As
pessoas vão ter mais interesse ainda. Eu nunca vi aqui no escritório alguém dizer assim:
"ah, nem vou comprar esse potencial construtivo aí, porque não vale a pena". Não. Ele tem
que ser atraente comercialmente. Porque ele sendo atraente comercialmente, ele vai ser
usado e ele vai gerar arrecadação. O que a gente precisa cuidar é para não exagerar. O
olho não crescer nessa arrecadação e o tiro sair pela culatra. Essa é a grande sabedoria, eu
acho, que é essa sintonia de você... sabe? ir um pouquinho mais, ir um tanto a mais aí.
MMS: Mas você acha assim... Se nunca tivesse tipo PEG em Curitiba, só existisse a
outorga, o solo criado original, e a transferência. Você acha que o mercado estaria
consumindo menos potencial construtivo?
R3SP: Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele iria, sabe? Se existir uma certa
razoabilidade no valor desse, dessa, digamos assim, desse produto, a iniciativa privada vai
consumir esse produto. É a lei da oferta e da procura. Se ele ficar muito caro, não vai ser
consumido. Por que que ele é consumido? Porque ele é acessível. Acessível significa dizer
que ele vai dar lucro no final do dia? Não, mas ele ajuda a ter resultado, a uma obra ter, a
um empreendimento ter resultado. Se ele se tornar caro ao ponto de colocar em risco o
resultado, ele não é consumido. Ninguém compra PEG, solo criado, faz transferência, por
impulso. "Achei lindo esse carro. Ah, eu tô querendo comprar um carro, eu vou comprar
esse carro, mas nem tô podendo comprar esse carro". Mas é tão... quase científica a análise
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de custo. Eu queria te mostrar. Não tá ligado esse computador aqui. Para te mostrar como é
que são os estudos de viabilidade que a gente faz. É científico. Aí eu te digo assim, qualquer
bom terreneiro em Curitiba tem uma planilha muito melhor do que a nossa. Coloca todos os
insumos. Quando o [nome do R2SP] fala em dois mil insumos, são muito mais do que dois
mil, mas aqueles relevantes, eles são, sabe? É uma planilha de viabilidade onde você vai
dizer assim: "essa obra é viável em que patamar?". Bom, no papel, você vai chegar a
conclusão que é uma obra quando chega em 20% o resultado de uma operação. Ah, esse
empreendimento é um empreendimento de 20 milhões. Se no final das contas ele der um
resultado de 4 milhões, não é lucro, é resultado, de 4 milhões, "puxa, é... sabe? vamos
fazer". Isso é no papel, mas aí você começa: "não, mas tem risco aqui, tem...". O processo,
por ser muito longo, ele expõe a empresa, o ator, a muitos riscos no percurso. E isso aí é
um negócio, os riscos de percurso, sabe? Eles precisam ser mitigados com o que? Com
viabilidade econômica. Então, a viabilidade econômica... Essas grandes empresas, por
exemplo, a Cirella, a Tecnisa, a Rossi, todas essas empresas, eu acho que com bons
economistas, essa coisa toda, fizeram planilhas muito completas de análise de viabilidades
e isso acaba caindo na mão dos terreneiros de Curitiba. Eu vou arrumar algumas e vou
botar inclusive, posso até dar pra você, ou até gostaria de levar pro próprio [nome do R4PE]
lá, pro pessoal, porque é a ferramenta com que se analisa a viabilidade do empreendimento.
É onde o cara toma a decisão, diz assim: "ah, poxa, esse aqui tem muita área comum, esse
teu empreendimento". Ou ele tá com o terreno custando muito caro, ou a... sabe? Então,
você vai fazer uma análise global dessa indústria, você precisa conhecer essa indústria, pra
você não botar como eu vi num slide, tempos atrás, lá no Ippuc, de que o resultado de uma
incorporação imobiliária era de 37%. Desculpa, eu gostaria de saber daonde. "Não, o CUB é
tanto, vende por tanto". Meu Deus, que ingenuidade! É como você dizer, assim, que um
avião, você empurra, acelera e depois quando você vai descendo, ele vai devagarzinho,
você vai pilotando... Meu Deus, um avião é super complexo. Uma incorporação imobiliária,
então, é um troço extremamente complexo. A gente continua achando que é uma coisa
simples. Então, com tudo isso... Sei lá, eu sou meio fácil de fugir do assunto.
MMS: A próxima pergunta, na verdade, era do coeficiente único, que vocês já falaram
algumas coisas, mas eu vou só passar aqui para ver se tem alguma coisa que a gente não
tratou. Então, eu coloquei... porque justamente na minha dissertação, eu estou tentando
comparar a teoria com a prática. Por isso até que eu estou ouvindo agora o mercado
imobiliário. Então, a teoria diz que se você reduzir o coeficiente, reduz o preço da terra, a
longo prazo. Então, a primeira pergunta era se você concorda com isso.
R3SP: Não tem a menor chance. A prática prova isso, né? Porque... O que que acaba
acontecendo? O camarada não vende, você não bota no mercado um determinado tipo de
terreno, entende? Então você acaba não dinamizando uma propriedade...
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MMS: Você acha que... aí eu vou entrar, detalhar um pouquinho mais. Tem esse problema,
digamos, você abaixa o coeficiente e daí o camarada não quer vender. Mas se em conjunto
fosse aplicado um outro instrumento, pra forçar que ele fizesse uso do terreno dele – porque
ele está ocioso –, um IPTU progressivo, alguma coisa assim, você acha que isso obrigaria
ele a reduzir o preço da terra?
R3SP: Eu acho que é uma. Não deixa de ser um instrumento, pra forçar um determinado,
vamos dizer, proprietário, a pensar melhor o que ele quer, qual é o objetivo que ele tem para
aquele terreno dele. Né? Eu acho que sim. É... Embora que eu acho, particularmente, pode
também ser um pouco ideológico isso que eu tô falando, porque eu entendo que existem
ideologias socialistas, digamos assim, que não se aplicam a nossa realidade, mas ao
mesmo tempo, eu acho que nós não somos nada, enquanto sociedade, a gente não é nem
capitalista, nem socialista, nem... Sabe? Eu acho que é tudo meio... é... bagunçado assim.
É... Eu acredito que dentro de uma realidade como a gente, você... Da mesma forma que
você tem patrimônio financeiro, você tem um patrimônio imobiliário. Não foi você que criou a
regra de que aquilo vale tanto, que tem um coeficiente 4, foi o poder público. Foi o poder
público que disse. "Ah, mas se ele pode revogar a qualquer momento?" Puxa, é a mesma
coisa que eu dizer assim "seu patrimônio financeiro eu também posso revogar a qualquer
momento", "a sua caderneta de poupança, que você tem 100 mil reais, eu vou revogar, eu
vou dizer que a partir de agora tem um confisco de 20%, ou que você só tem 10% daquilo
que você tinha". Como o cidadão se sente? Então, isso não é, pra mim, isso é, não é só
equivocado do ponto de vista ideológico; é indecente. Mas eu não deixo de achar que isso é
ideológico também. Deixa eu te mostrar aqui, não quero te tirar do teu foco.
MMS: Não, tudo bem.
R3SP: Isso aqui é 2013. Isso aqui são os estudos de viabilidade que tão sendo feitos pros
clientes que nos procuram e tal, né? Copel, Invespark e tal... Então aqui em 2013, pra você
ter uma ideia, nós fizemos 182, analisamos 182 terrenos. Vou pegar um aqui só. Esses
estudos, né? E aqui tem, vai normalmente um quadro de áreas, com uma análise aqui bem
simplificada. Vamos pegar aqui alguma coisa mais recente, 2018. Atualmente, esse ano,
nós já fizemos até agora 105, estamos no 105 aí. É... [inaudível] levantar todas as áreas,
né? Aqui o potencial construtivo, né? Se existe compra de potencial, aqui nesse caso até
nem tá aqui. Em alguns casos, a gente faz uma análise assim, o que que tem, o que que
esse terreno viabiliza? “X” m² e tal... Aqui ainda ele tem a condição do ático, o valor
estimado pra aquisição de ático. Vamos ver se pego um terreno aqui que tenha...
MMS: E vocês já colocam um percentual de área não computável aí? Porque vocês
vendem... vão vender a área construída total, né? Não a área computável.
R3SP: É, você vai tentar entender o que que ele gera em termos de utilização de potencial.
MMS: Ah, ali ele está comprando potencial, 0,5 de potencial.

61

R3SP: Ó, esse número normalmente a gente tem como PEG. A referência é PEG.
MMS: É que até pra vocês fazerem a viabilidade, fica muito mais fácil, porque vocês sabem
o valor.
R3SP: Você entende? A gente não... Nem pra fazer... quando eu vou fazer a viabilidade, o
que que eu tenho que pensar: "ah, mas e se eu fizer uma transferência de potencial?". Dá
um redutor aqui de 30% vai.
MMS: Mas aí você tem que jogar o prazo e ver quanto que vai se perder nesse prazo, né?
R3SP: Para aquisição de potencial construtivo, decreto PEG. Compra do ático, PEG. Você
entende? Então, nesse nível aqui é sempre nessa base. E uma coisa que sempre acontece,
sempre ouço lá o pessoal dizer: "ah, vocês não precisam usar todo coeficiente". Eu vou te
dizer assim que não tem um caso onde não se use todo o coeficiente. Pra você não usar o
coeficiente, que não vai comprar PEG, não vai comprar solo criado, não vai comprar nada. A
ideia é você maximizar o aproveitamento da terra. Tem um diamante. Você tem um
diamante. Ó, tem um diamante aqui. "Ah, você usa um pedacinho, você não precisa usar
todo o diamante". "Ah, não? Puxa. Vai falar lá pro cara que dá certo".
MMS: É, exatamente. Porque o preço que vai ser ofertado o terreno já é considerando o
máximo uso.
R3SP: Plenitude de...
MMS: Bom, tá bem no finalzinho aqui, agora é mais sobre participação. Você acha, com
base nesse processo que vocês acompanharam... Isso aqui é bem relação às críticas que
estão tendo mesmo ao G10, por isso que eu vou... Vocês acham que todos os segmentos
da sociedade possuem a mesma capacidade e poder de participação?
R3SP: Eu acho que a gente, que o G10 como um todo representa, como eu disse, 600 mil
pessoas. Pessoas que não tem nem noção do que que tá acontecendo, o que que é a lei de
zoneamento e uso do solo. Mas a vida delas, ela tá sendo regulada por essa lei. É aquilo
que eu falei, eu acho que a lei, ela afeta muito mais o camarada que tá fazendo uma edícula
no fundo de casa, uma ampliação da panificadora, alguma coisa assim, do que a própria
construtora. Eu acho que existe um preconceito enorme contra o setor produtivo. Ah, isso
existe. E é um dos graves defeitos da sociedade brasileira, que é contra o setor produtivo.
Não sei o que que essa sociedade espera com o futuro, porque se o setor produtivo não
produzir, quem que vai produzir? Quem que gera imposto? Quem que gera emprego? O
Estado vai gerar emprego o suficiente pra sustentar a máquina? Então, se o setor produtivo
que tá imerso, está envolvido com essa, vamos dizer, com toda essa legislação, em última
análise, não se manifestar, quem que vai se manifestar? A pessoa, a Dona Maria, que tem
um, que quer fazer uma churrasqueira no fundo de casa? Que quer fazer um puxado pro
filho que vai casar morar no fundo de casa? Ou não, nós não estamos interessados em
fazer um controle urbanístico de toda a cidade? Só da cidade formal. Nós só queremos fazer
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controle urbanístico no coração da cidade, pra aquele que se apresenta aqui pra aprovar um
projeto. Se eu fizer uma construção irregular, eu não preciso entrar na discussão. A quem
interessa isso? Interessa pra todo mundo. E o G10 não entrou nessa discussão pra
defender... pela última vez eu vou falar isso, porque, putz, olha, eu tô tão cansado disso...
que é assim como se só valesse a opinião da Dona Maria que quer tapar o buraco na frente
da rua dela. Mas o cara que usa essa legislação não pode falar nada. "Fica quieto". Mas
puxa, mas desculpe, eu sou usuário dessa legislação. Eu tô aqui dispondo do meu tempo
voluntariamente para trabalhar 200 horas, noites, finais de semana, pra ler, entender uma
legislação e dizer "puxa, isso aqui é bacana. Não, isso aqui não funciona. Puxa, isso aqui é
um tiro no pé". Será que vale essa experiência? Então, eu acho assim, importantíssima essa
participação histórica, uma coisa que não se deu o devido valor. Ao contrário, existe um
monte de gente criticando isso, duma maneira leviana, ingênua no último, por achar que:
"ah, sim, eu sou um membro de determinado conselho, determinada associação, eu sou
professor de faculdade, ou sou isso e aquilo, então eu tenho legitimidade pra falar sobre
urbanismo. Nunca fiz um projeto, nunca fiz uma viabilidade dum emprendimento, nunca
empreguei ninguém, nunca mantive empregado ninguém, mas eu tenho legitimidade e
essas entidades não tem legitimidade". Se essa é a sociedade que nós queremos suportar,
realmente vai acontecer o que aconteceu na Venezuela. Essas entidades dos empresários,
tudo vão embora e deixam o país se explodir. Porque aí o setor produtivo encolhe, você não
tem produção, você vai cada vez mais entrar pelo funil do desemprego, da falta de recursos
do poder público pra fazer coisas, porque infelizmente nós queremos uma sociedade
atrofiada e não uma sociedade dinâmica, nós queremos que ela atrofie. "Ah, legal, vamos
criar bastante dificuldade, não vamos deixar... quem produz não pode falar nada, só pode
falar quem está aqui, teoricamente... vamos dizer assim, é, eu falei o termo agora pouco...
"Ah, mas eu tô credenciado a discutir isso". Como assim? Uma pessoa ingênua em
economia, em matemática financeira, em viabilidade, como que essa pessoa, por que que
essa pessoa sequer foi escolhida pra tar lá? Se não por uma atitude ideológica de você
pegar e juntar um monte de gente com pensamento afim e não fazer uma coisa dialética,
que você tenha pessoas de vários ramos lá representados. Eu acho que isso sim é uma
coisa gravíssima, se você quer que eu... Porque as cidades que vão pra frente, elas tem
realmente grupos de interesse que tão lá, mas não interesses... é... sabe? mesquinhos...
mas são interesses públicos. Você pega Maringá, por exemplo, você tem um grupo de
lideranças empresariais, tem líder comunitário, tem um monte de gente fazendo o
planejamento de Maringá. Você entendeu? Aqui não. Aqui a gente tem uma coisa assim:
"não, peraí, esse pessoal nunca se envolveu com isso num deixa se envolver não". Você
entende? Então, realmente existe um ranço, existe uma desconfiança mútua muito grande.
Coisa que um órgão de planejamento precisa entender e avaliar se nós estamos fazendo,
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construindo a coisa nas bases certas ou nas bases equivocadas, pra que no final do
processo como um todo a gente tenha uma coisa inteligente ou uma coisa que vai atrofiar. A
sociedade atrofiada, porque pensou curto. Não analisou todos os desdobramentos. É o caso
típico desse do: "Não, você reduz o coeficiente pra 1, então você compra". Simplesmente,
não vai fazer, nem a metade vai fazer, talvez, não sei qual percentual das obras que vão ser
feitas. Só que os impostos indiretos, que esse aí é um custo direto, a outorga é um custo
direto, e os indiretos? E a cadeia produtiva? E a dinâmica da sociedade? É duro ser
civilizado. O mercado é um denominador comum, não é um ator. "Ah, o mercado está
puxando o preço". O mercado é o resultado. Ele é o resultado dessa equação toda. E aí
assim: "ah, não, porque o especulador", mas os maiores, quem são os maiores
especuladores? E quanto que esses especuladores tem? Não é isso. A especulação, ela tá
dentro de cada proprietário de qualquer coisa. Quando você tem o termo, quando você
aceita o termo "proprietário", e aí eu volto pra origem da história toda. Se você tem um país
que diz "não respeito a propriedade", você... tudo bem, você faz o que você quiser, mas se
esse país respeita a "propriedade", você tem que criar condições de entendimento a partir
desse conceito básico, uma premissa pra você funcionar, pra você viver. Mas não, soa
muito confuso. O brasileiro é extremamente confuso. Ele tem premissa de que uma coisa
sobrepõe a outra. É uma confusão. E cada proprietário quer preservar a sua propriedade,
seja ela um imóvel, seja ela uma caderneta, uma conta bancária, seja ela um carrinho. Ele
não quer que venda, ele fica louco da vida porque não pagam o preço que ele pagou,
porque desvalorizou o carro dele. Eu tive estudando economia com a minha filha. A minha
filha tá fazendo administração e eu nunca tinha estudado economia e os fundamentos
econômicos. Ela tá com dificuldade. Você sabe que os fundamentos econômicos são muito
simples, todos eles, é quase que uma matemática básica mesmo, mas você parte de dois
grandes pressupostos. Você tem economia de mercado, você tem economia de Estado. São
os dois grandes princípios básicos da economia conhecida atualmente; reconhecida
atualmente. A economia de mercado é a sociedade, é essa atividade humana toda que vai
definindo o que que é, o que que são os padrões de mercado. É um denominador comum.
Ela tem um pouco de experimental, o mercado, porque você pode ter eventos, você pode ter
coisas, catástrofes, você pode ter a sensibilidade do custo, tem pouca oferta de determinado
tipo de coisa, o preço sobe, mas por que que sobe? Ele sobe porque na matemática disse
que tem que subir? Não, porque ele é experimental. É testar preço, você vai botando preço,
você vai... você entende? Então, o mercado é também experimental. Mas ele é uma
somatória do que é... ele é o denominador comum de uma sociedade que tá vivendo
pressões de consumo, demanda, essa coisa toda. Do outro lado, você tem uma economia
de Estado, aonde não interessa, zero interessa, porque o Estado subvenciona tudo, e são
pouquíssimas as economias de Estado hoje no mundo. Porque significa dizer que o Estado
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ele opera todo o mecanismo, vamos dizer, econômico, e ele intervém em tudo que ele achar
que tem que intervir. E nós, o que que nós somos, temos? Nem lá, nem cá. É uma mistura.
O Estado vai intervindo e ele intervém mais, ele intervém menos, ele é um híbrido desse
negócio todo. E talvez seja uma terceira via realmente com o cuidado de você não se meter
a relojoeiro, sendo que você não entende muito bem, se não tem histórico de relojoeiro, se
não tem uma família que viveu a vida inteira de relojoeiro. Você entende? É muito complexo
mexer naquilo que tá equilibrado. É um cuidado que tem que ter com essas ferramentas. O
ajuste, se fosse feito, eu diria assim, a prudência direciona um ajuste relativamente
pequeno, sob a pena de você crescer o olho e você inviabilizar determinada coisa que bem
ou mal tá funcionando. E você estragar outras receitas que são as diretas, tem todas as
indiretas. Essa variação, ela é muito complexa de fazer. Não é nenhum engenheiro que
consegue fazer isso aí. É complexo. Uma série de cuidados que tem que servir pra você não
cair no... sabe? No lugar comum do ingênuo, que acha que "tá muito caro tal coisa", "opa,
peraí, vamo analisar". As coisas são tão complexas.
MMS: Penúltima pergunta. Sobre o G10, você acha que há um sombreamento ou um
conflito com o Concitiba?
R3SP: Aparentemente, sim. Eu não diria assim que é alguma coisa formal que: "ah, nós
temos qualquer coisa contra o Concitiba". O que o G10 tentou foi criar algum espaço de
colaborar, de trazer experiências, de reunir as pessoas que são grandes usuários dessa
legislação de zoneamento e uso do solo. Eu diria que faz parte desse rol um esforço muito
grande dos arquitetos pra reunir esse grupo todo. Porque o arquiteto sempre teve muita
pouca força e muito pouco respeito perante os órgãos de planejamento. Então, os arquitetos
buscaram a união de esforços junto talvez com mais uma ou duas entidades, para que a
gente pudesse ser apoiado em boa parte desse discurso aí, que é, como diz o [nome do
R2SP], o [nome do R2SP] não conhece, o [nome do R2SP] é um grande construtor, [cargo
que identifica o R2SP] do Sinduscon, mas se você for querer expressar com ele, querer
entrar um pouquinho mais em detalhes, absolutamente superficial. Quem entende são os
arquitetos. Os arquitetos são os usuários dessa... Então, o que que acabou acontecendo,
através de perguntas e questionamentos do Sinduscon, de associação comercial, que veio
perguntar, Fecomércio, o CAU, "ah, a Asbea já tem uma análise e tal", porque nem dentro
do CAU o pessoal conseguia entender direito o que que eram essas mudanças de
legislação. Se a gente ficar falando desse jeito, mais uma vez, nós vamos dar tiro na água.
A gente vai falar, falar, falar e ninguém dá bola pra gente. Então, como que a gente faz? A
gente reúne um grupo de entidades. Essa é a verdadeira história. Nós vamos bater na porta:
"escute, vocês tem interesse de discutir? Vamos discutir". E aí juntam essas entidades e
qual é o espaço que nós vamos criar? Nós vamos agora arrombar a porta do Concitiba? Nós
vamos entrar, só vamos esperar esse negócio chegar na Câmara de Vereadores? Ou nós
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vamos bater na porta do Ippuc, que é o órgão que tá capitaneando, digamos, toda essa
revisão e nós vamos dizer: "oh, gente, nós estamos aqui nos apresentando, a gente gostaria
de participar dessa discussão, de trazer o...". Puxa, eu não tenho nenhuma dúvida. O
contrário é muito verdadeiro. Acho que vários questionamentos. Porque ele quer ter, de uma
certa forma, um monopólio: "não, ninguém mais pode... eles que vão discutir na Câmara”.
"Tá bom". Veja, eu acho que... sabe? É uma coisa, assim, que a inteligência humana pode
explicar, se vale a pena conversar com os usuários de uma legislação, com as pessoas que
tão aí representando segmentos, que tão querendo colaborar, sabe? Se você: "não, vocês
vão colaborar lá na Câmara". "Então, tá bom. Vamos colaborar lá na Câmara". Quer que eu
diga? Eu acho que foi, nossa... Foi muito enriquecedor a discussão toda. Já tá lá, já foi uma
legislação lá, eu acho que... Veja, você diz assim: "agora nós vamos impor a nossa
vontade". Quem somos nós pra impor? Você entende? Eu acho que tem alguém que vai, em
última análise, vai ser o responsável por escrever uma proposta, uma mensagem que vai
pra Câmara e lá dentro da Câmara vai ser emendado, um monte de gente que não entende
nada. Gente! É lamentável. Mas então, veja, você vai esperar que... sabe? O camarada lá
seja um entendido de legislação urbanística? Você pega uma Comissão de Urbanismo lá
dentro da Câmara. Tem gente bacana, super legal, mas como é que o cara vai conhecer as
entranhas desse negócio? Nem um construtor entende. E eu tenho dito que eu sou arquiteto
advogado urbanista. Por quê? Porque eu entendo a lógica do urbanismo. Porque que a
cidade quer crescer pra cá, que incentivar isso, quer desincentivar aquilo, fazer isso, fazer
aquilo, fazer aquilo outro. A gente entende a lógica. E a gente faz essa ponte. Porque pra
sociedade opera-la, precisa formalizar. E pra formalizar, ela precisa tá em harmonia com o
que tá lá. Então a gente vê muita coisa que funciona e muita coisa que não funciona. Somos
nós é que vemos. Em última análise, todo esse G10 tá lá pra dar apoio pra quem conhece
essa legislação, levar as suas opiniões. Não tem... Se for dizer assim, se tem alguém
querendo fazer algum tipo de pressão, algum tipo de coisa, eu acho que são os arquitetos
mesmo. Que veem muito, sofrem com uma burocracia interminável, sabe? Fazem, sabe?
Mas muito do que o arquiteto, em última análise, sofre é pela... é... presunção de falsidade
ideológica. Pela presunção da falsidade ideológica. O brasileiro opera assim: o órgão
público brasileiro opera sempre na presunção de falsidade ideológica do cidadão. "Ah, não,
isso aqui vocês vão fechar essa galeria e vão fazer loja". "Ah, não, isso aqui você vai fechar
e vai fazer não sei o que". "Ah, não, você vai ampliar lá em cima". "Ah, não, você vai ampliar
lá em baixo". E tem uma máxima do urbanismo que diz assim: quando a legislação, ela é
rigorosa demais, você tem que ter muita fiscalização pra você não ter muita afronta, como é
que é... muita irregularidade. Você entendeu? Então, esse tripé é um negócio muito
importante, porque não adianta você pegar uma sociedade em desenvolvimento como a
nossa e criar um rigor no controle urbanístico tal que a maior parte da cidade está irregular.
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E é o que acontece na nossa cidade, que é uma das cidades boas do país. Porque a grande
parte da cidade está a margem do controle urbanístico. E não estão nem se importando.
"Não, tá tudo bem". Vamo pegar o cara que tá aqui, na presa do sistema, é o cara que veio
aqui empreender. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade.
MMS: Bom, a última pergunta. Diante de todo esse cenário, quais as atuais demandas da
sua entidade em relação aos instrumentos e de que forma vocês têm atuado? Bom, a forma
de atuação vocês já falaram que seria o G10, mas qual seria a principal demanda hoje em
relação aos instrumentos?
R3SP:

Desburocratização.

Segurança

jurídica.

Criar

uma

legislação

clara,

com

entendimentos claros e – qual é o termo? – homologar esses entendimentos, gerando
segurança jurídica pra todas as partes, não só pra mim, que assino um termo de
responsabilidade dizendo que o meu projeto está de acordo com a legislação federal,
estadual, municipal, código de defesa do consumidor, normas técnicas, coisa que é
inatingível e a gente é obrigado a assinar. Eu sou obrigado a assinar pra aprovar um único
projeto, sou obrigado a assinar um negócio que eu tenho certeza que o meu projeto não
está em pleno, completa, total... mas, imagine se a gente ainda tem dúvida na aplicabilidade
de instrumentos legais. Cada projeto que a gente faz aqui sofre uma análise diferente na
prefeitura, no controle de edificações. "Não, agora a gente mudou esse entendimento, agora
não é mais assim", "mas da outra vez era assim", "ah, não, mas é que agora não é mais",
"ah, agora não é mais, agora não é mais". E daí às vezes muda a gestão, é pior ainda. "Ah,
não, aquilo que eles aprovaram antes não vale mais". Ou fazer uma auditoria agora, sobre
todos aqueles pareceres que foram dados lá, assim, assim, assado. Insegurança jurídica é
um negócio gravíssimo. E burocracia. Burocracia interminável. A gente caiu num... nós
caímos num funil de burocracia, Mônica. Você vê o Ippuc, o Ippuc tem que ficar analisando
projeto atrás de projeto. Pilhas e pilhas de coisa, porque você imagine o que que é isso.
Porque pra você fazer uma legislação, você precisa entender em profundidade o teu cliente.
É como eu fazer a tua casa e não querer discutir muito com você o que que você quer. Você
diz assim "olha, o que que você queria, Mônica?", "então tá bom", mas eu não sei como é
que você vive, se você acorda cedo, se acorda tarde, se você gosta de ficar deitada com
uma televisão, se gosta de cachorro solto, cachorro preso, não gosta de cachorro. Eu não
quero te entender, mas eu vou fazer o teu projeto. "Ah, porque eu estudei, eu estudei
arquitetura, então agora eu sei fazer o teu projeto". "Puxa, mas aqui nessa sala, eu queria
um pouco mais disso", "não, isso aqui é assim".
MMS: Tecnocracia, né?
R3SP: Arrogância também. Precisa cuidar muito com isso. Uma coisa eu aprendi na dura
aqui na profissão. As coisas são multidisciplinares. Se eu quiser fazer um projeto aqui como
eu acho que deve ser, Mônica... Porque é muita gente dando input, trazendo coisa e
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interagindo. Essa... é muito fácil ser urbanista de Ippuc, fechado: “eu não quero ouvir a
sociedade”. "Não, eu só vou ouvir o Concitiba". Sabe? Ou isso, ou aquilo, aqueles
órgãozinhos assim que falam aquilo que eu quero ouvir. Não, às vezes você pega e você
tem que mudar tudo. Você apresentou um estudo e no dia seguinte você está refazendo
tudo. É muito complexo.
MMS: E isso é muito complicado pra gente. Porque eu falando enquanto poder público, a
gente não tem tempo, porque fica preso na burocracia e você não tem como atuar pra
saber.
R3SP: Esse é o funil que a gente cai, o grande erro que a gente vai criando coisas que vão
te consumindo e você não faz aquilo que você devia estar fazendo. Enquanto o poder
público, o poder público, ele não é pequeno, ele é grande, mas ele, ele não faz aquilo que
ele deveria estar fazendo, porque ele é consumido com coisas paralelas. Por quê? Porque a
gente cria coisas e exige que essas coisas todas sejam feitas e que te ocupam o tempo
inteiro. “Ouvido o CMU”, como é que é? “A critério do CMU e ouvido o Ippuc”, ou isso ou
aquilo, ou aquilo outro. Então, gente, pelo amor de Deus, essa é a primeira coisa que
precisa tirar. Você precisa ter regras básicas. "Ah, mas vamos perder o controle". Percam
um pouco de controle urbanístico. Deixa a coisa crescer. Mas vá fazer planejamento. Vá
fazer mais planejamento. Vai entrar mais fundo... no final do dia, você vai ter mais resultado.
Mas, sei lá. Eu sei que é um desafio que a gente sabe assim que... Sabe? O resultado final
nunca é nem tudo que eu quero ou que... sabe? Não existe isso. É um denominador
comum. Coisa que eu acho que esse processo que o Ippuc teve que talvez até... eu não sei
como o Ippuc olhou essas reuniões, que no começo foram muito tensas. Não sei se você
chegou a ler aquele artigo que eu escrevi na Gazeta do Povo?
MMS: Não. Eu vou pesquisar.
R3SP: Eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo, quase que em resposta a um
posicionamento que saiu inicialmente sobre participação de entidades e arquitetos e essa
coisa toda. É... Que nos colocava de uma forma assim, querendo defender interesses
corporativos, que os arquitetos estavam defendendo os interesses de seus clientes. Você
acha que se o arquiteto não for discutir lei de zoneamento e uso do solo, não tem ninguém
que vai discutir. Vão ficar falando sozinhos, vocês vão lá, fazer audiência pública, vai chegar
um monte de gente pedindo um monte de coisa, coisas que podem até ser interessantes,
outras coisas que não tem nada a ver com a lei de zoneamento e uso do solo. Vocês
deixam de ter o melhor interlocutor ali. Então, se você for ver, foi um editorial bem
consistente. Bem bacana. E eu acho que depois disso, a gente conseguiu abrir espaço e ir
lá. As primeiras reuniões foram... não foram, vamos dizer assim, tão, sabe? Harmoniosas.
Existia uma desconfiança enorme. E no final, eu vejo assim que, acho que os lados
começaram a se entender e se respeitar. Coisa que eu acho que a gente tem que aprender
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muito a fazer. Muito. Se não for agora, no futuro quando você for diretora ou presidente ou
sei lá o que de um instituto como esse, você chamar os interlocutores: "Gente, vamos
discutir aqui", "olha, não é esse o foco", isso, aquilo, aquilo outro, "vamos construir uma
coisa", sabe? Com o conjunto da sociedade.
MMS: É, porque se você não tem um histórico disso, sempre que for começar, vai ter esses
embates, né?
R3SP: E só pode dar palpite fulano, beltrano e ciclano. "Não, tá bom". “Não pode vir aqui
discutir no Ippuc”. "Não, não pode. Tão tentando fazer a cabeça de dois ou três lá dentro".
Eu não sei, eu acho que a gente vive assim numa, num modelo de muita colaboração, né?
Hoje a gente está usando BIM, né? E o BIM você tem o modelo autoral e o modelo
federado. O modelo autoral inexiste enquanto BIM. Existe o modelo federado, que é todo
mundo mexendo naquele projeto. Você diz: "não, mas isso aqui já é o modelo autoral, essa
aqui é a concepção básica, essencial, é essa". Então é isso, acho que... Tava falando do
BIM, o BIM hoje é um modelo, ele que tá na nuvem e todo mundo interage, mas a gente tira
daquilo antes de abrir o modelo federado, a gente tem um modelo autoral, essa aqui é a
arquitetura básica, essa aqui ninguém mexe. Agora esse aqui é o modelo federado, todo
mundo mexe. Entra a estrutura, entra isso, e o coordenador do BIM vai lá e diz: "ah, não,
isso aqui tem prioridade, vamos mudar aqui, mudar aqui, ó, aqui não dá pra comprometer
essa fachada". É isso, aquilo, aquilo outro... Então é multidisciplinar online, real time.
MMS: E é a tendência, né?
R3SP: Ninguém é dono da verdade. Não tem propriedade. É um conjunto, é um
denominador comum. Você sabe que arquiteto, ele, eu sou arquiteto, eu fui professor da
PUC por muitos anos, né? O arquiteto é um ser deformado. Você sabe disso. Porque a
gente é formado com uma coisa assim que a gente é um ser supremo, você entende?
Quase Deus. O que é um grande equívoco, porque a gente não sabe fazer a coisa na base.
A gente não sabe nem desenhar direito. Você pega as escolas mais tradicionais, assim e tal,
você vai, você não vai ensinar ninguém a fazer centro cultural, aeroporto, não sei mais o
que... tem que ensinar o cara a desenhar, se expressar. Porque depois ao longo do tempo
você vai colocando outras disciplinas de planejamento de espaço, até você chegar nisso.
Mas é totalmente inconsistente você querer construir... A escola constrói a casa pelo
telhado, não ensina o arquiteto, não ensina, sabe? Com uma consistência. Ela não ensina
um realismo, aonde você se... no processo social assim, entendeu? Aí você acha que você
é Deus. O pessoal entra aqui no escritório, e super estranha, as pessoas entram aqui
achando que elas vão começar a criar. "Ah, eu gosto dos projetos que vocês fazem, eu
quero fazer esse projeto junto". Então, vocês vão aprender a desenhar. Aprender a
legislação, norma técnica. A gente tá agora capacitando muito nossa equipe com relação à
norma técnica. É um universo. Árido, árido, árido. A gente tá consolidando tudo em
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planilhas, em coisa pra gente ser mais objetivo e tal. Porque a sociedade tá muito complexa.
Muito complexa. As demandas são inacreditáveis. E você, quando você pega e produz um
documento jurídico, que é um projeto, aquilo lá, você tá assinando um cheque em branco. E
o urbanista tem que saber da mesma maneira que isso aí é um nível lá em cima. Ele deve
sim explicações pra sociedade. Um urbanista não pode se fechar e fazer: "agora eu vou
fazer um projeto...". Não. Opa, você vai fazer uma revisão de um projeto, você vai ter que
conversar com todo mundo. Mas é complexo de você desenhar antes de, você desenhar um
projeto, você desenhar um processo, que é o que a gente tá fazendo aqui dentro do
escritório. Em outra oportunidade, eu te mostro também. O que que é todo nosso processo
de A a Z. Você reprogramar por causa do BIM. Porque o BIM é muito exigente com
informação e essa coisa toda. E as consultorias indicam que você tem que... né? Então,
antes de você fazer o projeto, você faz o processo. Quem eu tenho que ouvir? Quais são as
consultorias que eu preciso pedir? Quais são os laudos que eu preciso pedir? Você juntar
todos os subsídios, pra daí assim: "bom, agora vou começar a fazer o projeto. Não, eu já
tinha uma ideia de que era mais ou menos assim, assim, assado, mas agora eu me sinto
confiante de fazer isso e tal, porque eu tenho laudo, eu tenho consultoria, já ouvi isso, já
ouvi aquilo, aquilo outro. Eu tô integrando isso, isso, com aquilo, com aquilo outro. E saímos,
putz, eu não queria ter esses pilares desse tamanho. Ah, não queria ter... aquilo me
atrapalhando a minha fachada. Não, mas peraí, deixa eu costurar isso aqui e fazer mais
bonitinho”.
MMS: Não, e esse é o tipo de coisa que a gente não aprende.
R3SP: Não, só na prática. Veja, é através do convívio com alguns escritórios e isso, aquilo,
aquilo outro, você acaba talvez realmente aprendendo, mas é complexo. Segurança jurídica,
eu acho que burocracia é um inimigo da sociedade. É... a sociedade como... ela quer
facilidade. Burocracia é uma coisa que cria desdobramentos muito... e sob a critério de, não
sei mais o que... Torna-se uma coisa subjetiva. A gente sabe como é que um conselho
opera, né? Um conselho opera, não tem como operar um volume de consultas tão grande.
O cara manda o relator, o relator relata, as pessoas concordam com o relator. Você
entende? Mas o ator que tá do outro lado, ele não tem espaço pra se manifestar. Às vezes
não consegue nem se... A gente que é do ramo, às vezes a gente não consegue se
expressar em linhas, ou com esquemas e isso, aquilo, aquilo outro, quem dirá uma pessoa
que nem é do ramo e que entra com uma solicitação dessa. Então, ah, sei lá...
MMS: Ótimo. Acabaram as perguntas.
R3SP: Mas nós continuamos aqui ainda, a gente tá super afim. Eu vejo assim que tem um
grupo grande de pessoas muito alinhadas assim com esse negócio assim: "gente, vamos
nos disponibilizar". "Vamos tentar trazer informações práticas, de caráter, sabe?". "Ah, tô
defendendo...". Não. Eu vejo realmente, acredito, que pra um desenvolvimento de uma
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sociedade que tá tão deprimida economicamente só tem um caminho: é o desenvolvimento
econômico. E com a intervenção do governo com uma, uma agência reguladora. É o que eu
defendo, por exemplo, pra habitação de interesse social. Você tem 65 mil unidades de
demanda na cidade. A Cohab sozinha não consegue produzir nem 2% disso por ano. Vai
demorar cento e tantos anos pra recuperar, pra resgatar isso. Como que faz? Você tem que
seduzir o setor produtivo a produzir isso. Como? Com alguns dos instrumentos mais
fundamentais de urbanismo. A densidade, por exemplo. Que pra mim, é uma barbaridade o
que que é a política de densidade. Aqui se pune o aumento da densidade, enquanto deveria
se punir a não utilização da densidade; é o oposto. Aqui você pune, quanto menor a
unidade, mais caro fica o m² do terreno. Por quê? Porque você tem uma densidade que te
limita o número de unidades dentro de um terreno. Então isso inviabiliza na raíz. "Ah, não,
mas é que se forem em consórcio com a Cohab você tem um... você libera a densidade".
Não. Acho que a Cohab deve funcionar como uma agência reguladora. É como se a Anac
tivesse que transportar passageiro. A Agência de Aviação Civil, ela vai transportar milhões e
milhões de passageiras. "Ah, não, então vamos fazer uma companhia aérea que vai operar
em consórcio com a ANAC". "Como assim? Não. A ANAC cria a regulamentação pras
empresas transportarem passageiros. E opera mal ainda". Você pega, tem um determinado
horário que as três companhias aéreas tem voo pra São Paulo no mesmo horário. Daí passa
duas horas sem ter voo pra São Paulo. E a ANAC não é capaz de dizer assim: "Não, amigo,
um sai às 8, outro sai às 9, outro sai às 10". "Ah, não, o horário das 10 é ruim, ninguém quer
viajar às 10". "Então tá bom". Você pega quem fez um voo às 10 pra botar um às 1:30, aí o
outro às 2:30 e outro às 3:30. "Ah, não, tá de noite...". Você entende? Pra isso tem que ter
inteligência, esse que é o tempo que você tem que... E não fazendo burocracia e
carimbando papel e coisa. Então, a agência reguladora, ela é um instrumento moderno pra
pegar e diz assim: "Ó, as regras são essas. É isso aqui que vai ser feito. Se o senhor fizer
isso dentro dessas condições, o senhor tem esses benefícios e vai, produza o máximo".
"Quanto mais habitação de interesse social o senhor produzir, eu vou te beijar na boca".
Não, eu fico criando dificuldade. Então ninguém entra. A margem já é desse tamanhinho,
você começa a criar dificuldade, ninguém entra. "Então tá, Cohab, resolva sozinha. Faça
habitação de interesse social. Tá aqui. Pode fazer". Não vai fazer nunca. Não tem recurso.
"Ah, então vamos pegar, vamos criar um monte de instrumentos e dificultar o troço". Gente,
não dificultem, facilitem. Eu tava numa discussão anos atrás sobre essa coisa de
transferência de potencial construtivo oriundo de imóvel de interesse de preservação e tinha
uma corrente lá dentro do Ippuc que dizia assim: "Se a unidade de interesse de preservação
está aqui nesta quadra, esse potencial construtivo tem que ser usado nesta quadra". Gente,
pelo amor de Deus. Já é difícil achar alguém que queira comprar esse terreno, tentar fazer
uma obra, uma obra lá na frente, fazer, utilizar esse negócio, quem dirá que você não
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pode... você tem que fazer na quadra. "Mas na quadra não tem terreno disponível". "Ah, pois
é, que pena". Gente, não compliquem o negócio que tem que ser facilitado. Não vão criar
regras confusas, difíceis, pra aquilo que você quer incentivar, que é a preservação do
patrimônio. Esta visão, não de simplismo, mas de simplicidade, é importantíssima na
legislação.
MMS: Certo. Nossa, obrigada pela sua disponibilidade.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o Representante 4 do Setor Produtivo
Data da entrevista: 21 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 69 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, a primeira pergunta é o seguinte… você fez parte
do G10, certo?
Representante 4 do setor produtivo (R4SP): Sim.
MMS: Tá. Você fez parte do G10 por alguma entidade?
R4SP: Asbea.
MMS: Asbea. Tá.
R4SP: Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura.
MMS: Mas, então, a primeira pergunta é pra compreender a melhor essa entidade que você
faz parte, explicar brevemente quais os interesses dessa instituição e qual abrangência de
atuação.
R4SP: A Asbea é uma associação que reúne as empresas de arquitetura, ou seja, os
profissionais de arquitetura que de alguma forma organizaram uma sociedade jurídica pra
trabalhar com arquitetura no Brasil. Ela teve início em São Paulo e Rio de Janeiro e nós
fomos os organizadores e fundadores aqui no Paraná. Quando a gente fundou, chamava
“Aspea”, era Associação Paranaense dos Escritórios de Arquitetura, porque a gente não
tinha uma relação, assim, formal com a Asbea e aí a gente construiu junto um formato de
Asbea nacional, e aí saíram as Asbea, né? Que hoje tem em diversos estados aí do Brasil.
E o objetivo da associação, justamente, é trabalhar pelos interesses desse tipo de atuação
do arquiteto, o arquiteto que tem uma empresa e tudo que diz relação a isso, desde a
relação com as outras associações de arquitetura com os órgãos do estado, como o público,
como os nossos clientes... enfim, é tratar desses assuntos que são específicos, né? Da
mesma forma como o sindicato dos arquitetos trata do casos dos profissionais que são
funcionários, né? A Asbea trata das questões relativas a uma empresa de arquitetura no
Brasil. Também questões de interação internacional, com relação à atuação de empresas do
exterior aqui no Brasil e vice e versa. Então, é uma associação, assim, que praticamente
todo escritório de arquitetura que se organiza de fato é imprescindível que participe, né?
MMS: Ok. Especificamente quanto à regulação urbanística e aplicação das normativas
vigentes, de que forma a sua instituição interage com os poderes executivos e legislativos
pra defender os interesses dos representados? Teve a participação do G10, né? E eu queria
saber se tem alguma outra forma como: participação em algum conselho, se tem interação
direta com algum vereador, qualquer coisa do gênero.
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R4SP: Na verdade, assim, o objetivo primordial quando a Asbea vai defender a qualidade
da arquitetura ela tá ligada com urbanismo, né? Então, isso é, assim, intrínseco à atuação
acho que de qualquer instituição de arquitetura, né? Esse dado eu não tenho hoje, mas há
alguns anos atrás 90% dos projetos aprovados em Curitiba, e mais ou menos isso acontece
nas outras cidades do Brasil, são de escritórios associados às Asbeas. Então, na verdade,
nós somos os grandes usuários e intérpretes da legislação urbana das cidades. Nós somos,
de fato, quem faz esse meio de campo entre a vontade da legislação e os, digamos assim,
os proprietários dos terrenos que precisam executar os seus projetos e as suas obras frente
a essa regulamentação imposta. E a gente faz um trabalho, assim, de meio campo,
entendendo… Então, a gente tem um entendimento muito grande da vontade, do momento,
dos proprietários e dos usuários… porque nós temos dois tipos de proprietários, né? São os
proprietários que constroem pro uso próprio e os incorporadores que constroem pra vender
ou para alugar que, na verdade, esses estão fazendo para a vontade dos usuários finais,
né? Então, a gente entende, assim, de uma forma muito instantânea a vontade da
população e a, digamos assim, as questões da legislação que estão servindo a essa
vontade ou que estão defasadas por questões, assim, por exemplo, o surgimento de uma
nova tipologia que não era previsto dentro daquela legislação, ou mesmo a legislação que
foi criada pelo legislador com uma ideia, mas pela forma como ela foi redigida ela acaba
sendo interpretada pelos funcionários públicos de uma forma mais cartesiana, um pouco
mais burocrática, não por nenhuma, digamos assim, nenhuma maldade, por uma visão
negativa, simplesmente porque você tem que, como funcionário, você tem que seguir o que
tá escrito ali, né? Então, a gente sempre, desde do surgimento da Asbea, em todas as
cidades, o primeiro momento a gente já cria essa relação com os institutos aí municipais pra
que a gente possa levar ao município essas demandas e, junto com o município, devolver
pra esses proprietários a visão do município, ou esclarecimentos, ou até, em momentos
como revisões de planos diretores ou de leis de zoneamento, analisar em conjunto o que
poderia ser positivo pra cidade dentro da visão do prefeito da época, né?
MMS: Ok. Agora já entrando bem no meu tema, em relação a aquisição de potencial
construtivo adicional, você saberia identificar quais as variáveis consideradas pelo mercado
imobiliário para definição do instrumento mais apropriado? Porque ele pode comprar por
transferência, outorga original e a cota, a PEG, né? O que que se leva em consideração,
quais são as variáveis na hora de definir qual o instrumento mais apropriado?
R4SP: O mercado, ele é muito objetivo, né? O mercado vai olhar o custo. E a gente precisa
entender que em alguns momentos, quando a economia está normal, o tempo também
significa custo. Então, os processos mais burocráticos, nesses momentos, mesmo que o
valor final seja maior, o valor que você encontra pra adquirir esse potencial, ele pode ser
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mais interessante. Nos momentos de recessão econômica, como a gente tá atravessando
há alguns anos, aí então o valor nominal é o preponderante pra tomada de decisão.
MMS: Beleza. E em relação a essas variáveis, como que você avaliaria os instrumentos que
hoje têm disponibilidade em Curitiba. Então, em relação ao custo e ao tempo de trâmite,
tempo burocrático, como você avaliaria a transferência, a outorga original, né, o solo criado,
e a PEG?
R4SP: Hoje, a gente encontra com o processo de recessão e com outro motivo que houve
nesse processo de transição da Lei de Zoneamento, quando o prefeito Gustavo Fruet nos
últimos dias do seu mandato, ele entregou a Lei de Zoneamento pra Câmara Municipal, e ali
mudava a regra do jogo, principalmente para a transferência. E a principal mudança era que
a transferência seria utilizada, poderia ser utilizada apenas para os imóveis comerciais. Com
isso, se você analisar a performance do mercado imobiliário em Curitiba pelos próximo
quinze anos o lançamento de novos negócios comerciais, novos empreendimentos
comerciais, será a exceção, porque não há mercado. Então, se você juntar esses dois
cenários, a recessão com uma possível vontade do administrador de direcionar, mudar a
regra do jogo, do potencial construtivo que você tinha e que você podia vender pra qualquer
tipo de empreendimento e você ficar restrito a um tipo de empreendimento e justamente
aquele que é mico do negócio imobiliário, você imagina que aonde que tá a oportunidade do
negócio, né? Então, todas as transferências tão sendo feitas como, sempre que possível,
comprando direto de quem tem esse potencial pra transferir. Mesmo que mais burocrático,
não é? Se você voltasse um pouco no tempo, antes da recessão, aí a gente via, assim, que
em muitas situações havia preferência de compra direta do município, pelas PEGs, em
função de uma agilidade maior e não ter que passar por aquele processo da avaliação e tal,
e em momentos de normalidade da economia, a gente precisa ter em mente de que como
no Brasil as instituições públicas estão em colapso, né? Em função da sangria do dinheiro
dos impostos, né? Corrupção, … Não tem dinheiro pra fazer nada, então, qualquer processo
burocrático se torna uma epopéia. Então, em qualquer situação de modelos para a outorga
onerosa, deve ser levada em consideração isso: o que for burocrático, se houver um outro
papel menos burocrático no momento que não seja de recessão, tende a ter preferência,
porque qualquer processo burocrático, não por vontade dos funcionários, claro que não,
mas pela própria falta de estrutura e dessa situação que a gente vive no Brasil, que a gente
não vê uma mudança em curto espaço de tempo, a gente pode saber a dificuldade que é
fazer qualquer coisa, né? O funcionário tem que bater escanteio, fazer o gol e ainda… tem
que fazer tudo. Não dá pra fazer! Simplesmente, não dá pra fazer. E as demandas da
sociedade são cada vez maiores. E cada vez cria-se uma comissão a mais, um processo a
mais, uma a coisa a mais e o número de pessoas não permanece o mesmo, diminui. Porque
as pessoas se aposentam e não tem dinheiro pra contratar outras pessoas. E pior, quando
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tem pra contratar, não tem pra se qualificar. Então, é uma história triste da gente tá
precisando, né?
MMS: Digamos que quando um dos instrumentos acaba sendo mais barato que o outro…
Aliás, a variação no valor dessa moeda, ela é a mesma para todos os tipos de produtos
imobiliários e localizações ou ela oscila conforme essas variáveis? Digamos, numa
determinada região, pode ser que seja mais barato um, mas em outra, talvez seja outro?
R4SP: Hoje não tem… tem aquela equivalência, né? Mas se você olhar ali a regrinha, o que
entra em cima na divisão, entra embaixo… é a mesma coisa que não tivesse, né? Então, é o
mercado que regula o que tá sendo vendido pela transferência. Eu tenho, por exemplo, eu
fiz uma RPPNM, tenho um monte de potencial… Meu Deus, o que que vai acontecer com
isso? Tem alguém querendo comprar? Faz cinco anos que tá essa recessão. Se quer
comprar: “Ó tô vendendo por tanto", “Te ofereço tanto", "Pega aqui". Então, é uma
negociação, assim, meio da necessidade do vendedor. Imagine um leilão, tá? E é óbvio que
o preço que tá lá na Prefeitura é um parâmetro. Hoje tem dado metade pra menos. Tá lá na
Prefeitura, tá 700 reais, tem dado 300 reais a compra pela transferência, digamos assim.
Mas é uma coisa, assim, que a gente como escritório de arquitetura, a gente não participa
disso. Tudo o que eu tô te contando é de orelha, assim, escutando o que os clientes
comentam por alto com a gente, assim, porque aí essa negociação é com eles, né? A gente
vai até onde? A gente mostra assim: “olha, o teu potencial era dois, a principio você poderia
ir até dois e meio, ou isso, ou aquilo”, se tá precisando comprar mais tanto disso, mais tanto
pelo ático, “você precisa comprar esse metros quadrados aqui”. E aí já tem no mercado, até
que seria pessoas interessantes de você de entrevistar, pessoas que trabalham, tipo
corretores de venda de potencial construtivo. Acho que seria... não sei se você já teve
oportunidade de falar com algum desses?
Mônica: Corretor não. Eu falei com gente que tem potencial que tá vendendo. O [nome do
representante 3 dos proprietários], ele tem potencial que tá vendendo.
R4SP: Ele tem. Ele é um incorporador que tá vendendo.
MMS: Mas um corretor mesmo não. Um corretor, que pega de vários…
R4SP: Seria interessante você falar com...
MMS: Você conhece algum?
R4SP: Eu conheço um.
MMS: Que eu não tenho o nome dessas pessoas.
R4SP: Conheço. Que é o... deixa eu te passar... [nome do corretor]. E ele tem dele e ele
vende de outros também, sabe? Deixa eu ver aqui o telefone dele. Você pode dizer que
falou comigo.
MMS: Uhum.

76

R4SP: Porque seria interessante. Aí, ele vai poder te dizer exatamente como é que funciona
essa questão na prática.
MMS: Sim.
R4SP: E ele sabe, assim, muito mais do qualquer arquiteto que você falar, como é que é na
Prefeitura o trâmite, porque daí ele que faz. Então, onde é que enrosca, onde é que vai...
acho que vai ser super legal.
MMS: Legal.
R4SP: É [número do celular do corretor].
MMS: Obrigada.
R4SP: De nada.
MMS: Mas dentre esses instrumentos, assim, né? Transferência, o solo criado e a PEG.
Você acha que se fosse pro mercado imobiliário, digamos, eleger um que ele acha que é o
mais atrativo pra ele, que é o melhor, que se tivesse que manter só um, manteria esse. Qual
você acha que...
R4SP: Olha, eu acho que, assim, a gente tem discutido bastante isso. Não tem uma
preferência pela

modalidade. O mercado imobiliário vai olhar o que de fato é mais

econômico. Porque a gente tem que em mente, assim: todos esses impostos, as taxas, os
custos, no final quem paga é o consumidor final. O consumidor final tem um tamanho de
bolso e que se… esse... hoje, a margem de lucro das incorporadoras, ela não é uma
margem grande. E o negócio da incorporação sempre foi um negócio de alto risco. Se você
olhar ao longo da história, você vai ver o número de incorporadoras que quebraram, e, que
eu me arrisco a dizer que é 95%. Assim, da época que eu me formei, comecei a trabalhar,
eu acho que tem de pé... não, assim, digamos, a empresa ainda cadastrada, mas
funcionando mesmo acho que tem a Irmãos Thá e aí tem algumas que são, assim, de
famílias que não dependem desse negócio, sabe? Que quando tão num recessão,
simplesmente eles param de fazer, vão cuidar das outras coisas deles, faz quase como uma
diversificação em momentos bons, assim. Mas de empresa que trabalha com isso mesmo é
a Irmãos Thá e mesmo assim a Irmãos Thá já passou por diversas situações, e, há pouco
tempo atrás ela tinha sido vendida. Agora que a família voltou, por uma questão até que o
cara que tinha comprado tava querendo se desfazer desse negócio, né? Então, a
incorporação é um negócio de muito risco e de pouca margem. Existe uma, assim: "Ah, não,
mas ganha-se o dobro". Mas se você põe todos os custos mesmo e o custo que você tem
do passivo que fica de ad eternum é... tanto é que eu falo, assim, 35 anos que a gente atua
com projetos, a gente nunca quis incorporar e nunca vai querer. A gente acha os caras uns
heróis que fazem isso. Se você entra com tanta... você deixa tanta porta aberta, que é um
negócio pra quem tem um perfil de administração de risco, assim, incrível. Então, nesse
sentido, não cabe qualquer custos a mais. Aí a resposta da tua pergunta é: o que tiver
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dando menor custo é isso o que vai ser utilizado. E no caso das outorgas e da transferência,
há uma comparação: se o mercado está em alta, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo...
tanto é que agora vários projetos que a gente tá fazendo, as pessoas: "Não, não faz nada".
“Qual o coeficiente básico?”, “É esse?, “É esse”, “Não faz mais nada!”. Agora, quando o
mercado está em alta, a comparação vai ser assim… Que é o nome solo criado, né? “Ah, tá.
Eu consigo por tanto a mais no coeficiente, pra isso, eu precisaria comprar quanto a mais de
terreno? Tá. Menos os custos, mais os custos de produção, custo disso e custo disso…”
Então, se não tiver uma diferença muito expressiva entre o custo do metro quadrado de um
terreno e o custo do metro quadrado da compra desse solo virtual, ele não compensa
também.
É claro que em momentos aonde há uma... o mercado está em alta, aí também há uma
pressão do permutante do terreno pra que se utilize o potencial construtivo. Claro que, pra
isso, ele faz uma permuta cheia no potencial básico e uma permuta menor, descontando o
valor da aquisição do potencial nesse outro trecho. Mas, aí, eles tendem a fazer uma
pressão pra que a construtora utilize o máximo de compra de potencial.
MMS: Aham. Tá. Bom, então pensando que, pro mercado, vamos dizer assim, o melhor é o
instrumento...
R4SP: Mais em conta.
MMS: …mais em conta, a Asbea tem atuado de alguma forma pra manutenção ou
ampliação dessas condicionantes?
R4SP: Não. A Asbea, ela não tem, assim, nenhuma interferência e nem uma vontade de
interferir do ponto de vista dos negócios imobiliários, mas sim da qualidade da cidade. Esse
é sempre o posicionamento da Asbea, né? E o entendimento dos instrumentos é que eles
sejam utilizados de uma forma a beneficiar o dinamismo da cidade e o desenvolvimento,
não só econômico, mas social e ambiental da cidade, né? E nesse sentido, sim, a Asbea se
posiciona, né? Então, por exemplo, uma... e a gente precisa colocar nessa tua lista aí as
operações urbanas consorciadas, que são uma outra modalidade de um solo criado. E,
então, a gente tem um exemplo aqui em Curitiba, da nossa operação urbana consorciada...
então, nesse sentido a Asbea procura mostrar o que não tá funcionando, porque que não tá
funcionando, o que que poderia ser melhor, né? E também mostrar, assim, o nosso
entendimento em relação ao conceito do solo criado, da outorga onerosa, quando ela deve
ser usada, quando não deve. Porque é, assim, não uma opinião da associação, mas minha,
né? Particularmente, em relação a isso que é assim… você fez qual faculdade?
MMS: Federal.
R4SP: Então, assim, quando a gente sentou lá o primeiro dia... eu fiz Federal também. E aí
você vai pela primeira vez escutar o que é o urbanismo e tal. O que que te falam que é o
urbanismo?

78

MMS: Desenho da cidade, organização...
R4SP: Então, o que a gente começa a receber de informação é uma informação, assim,
quase da parte executiva do processo e não filosófica. A gente... há uns trinta anos atrás, a
gente mergulhou nisso justamente por uma deficiência do que a julgava no ensino… a gente
era estudante na época… no entendimento do urbanismo, né? Então, o urbanismo é o ismo,
né? É o tratar com o urbano. Mas o que é isso? “Ah, não, é assim ó, fazer... são essas
regras, essas leis, esse desenho, assim”. Não é isso, na verdade. A gente criou na época
um termo, que hoje tá chegando aos dicionários. Alguns já tem algo semelhante, assim.
Então, é o ismo, é o tratar da relação entre uma sociedade e o espaço. Se você for no
âmago. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer uma
pergunta, por exemplo, para todas essas metodologias de legislação e os instrumentos
urbanos, a gente começa a fazer uma pergunta: "Por que?", “Pra que que tá sendo usado?”.
Vou te dar um exemplo: quando você pega o Estatuto da Cidade, se você fizer uma leitura,
assim, filosófica dele, ele é uma repetição da carta de Atenas, assim, na tentativa de uma
metodologia que seja aplicada aquilo ad infinito. Em toda a cidade com mais de vinte mil
habitantes, se não me engano, e que fique renovando isso ali de dez em dez anos e aqueles
instrumentos ali iam... já vi casos, assim, de cidades que precisavam criar uma dinâmica pra
adensar determinado local, pra que a cidade criasse uma avenida e tal, como foi feito em
Curitiba na década de 40 no centro da cidade e tal, e que escolhe pra isso o instrumento de
outorga onerosa. Em vez de… ou seja, achando que tá incentivando e tá desincentivando e
daí os planejadores urbanos... “Mas a gente fez isso aqui e tal e os caras tão fazendo tudo
na cidade do lado”, né? E a gente tem exemplos práticos, assim, né? Por exemplo, você
pega e vê Camboriú. Camboriú teve boa ou mal, boa ou má, teve uma vontade de uma
relação entre o espaço e sociedade que era do crescimento, vendo pessoas que queriam
aquilo, e ali naquele espaço eles fizeram que acontecesse daquela forma, e assim
aconteceu. Então, a gente precisa sempre precisa fazer as perguntas: “por que está tendo
isso?”, “aonde deveria ter isso?”, “o que a gente quer com esse instrumento?”, né? E é
claro... eu acho que no princípio de tudo, a outorga onerosa da forma como tá sendo usada
no Brasil, ela tem uma miopia, assim, muito grande. E te explico o porquê: porque no nosso
contrato social de país, a gente paga impostos, a gente tem um Estado que executa, que
cuida do meio urbano, que legisla e diz o que ele quer que seja feito, e desta forma ele
permite que você faça. Como a gente sabe o que acontece, que os impostos sobem, essa
sangria, isso tudo... começa a se criar outros tipos de subterfúgios para conseguir dinheiro
para fazer coisas. Mas a visão é míope, porque dentro desse sistema de troca que a gente
tem, quem paga é a gente mesmo, os consumidores, nós é que pagamos. Quando eu vou
alugar um apartamento, sou eu que tô pagando. Então, é uma bitributação que tá sendo
criada. É a mesma coisa, assim, imagine que você, pela incompetência do Estado de dar
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conta de fazer o que ele tem que fazer, tá? Ele permite que sejam criados outros tipos de
tributações. Então, imagine assim, que você vai fazer uma… você tá fazendo aniversário e
tá reunindo as pessoas na tua casa, e aí eu cobro de você uma outorga pra você fazer
aquilo, porque você vai ter um impacto. O discurso é lícito e de uma forma inocente a gente
aceita. Mas se a gente for pro âmago da situação, a gente tem que falar: "Poxa mas eu já
pago por isso, pela segurança que tem que ter aqui. Isso já tá embutido. Eu tenho que pagar
de novo isso?". Então, é muito estranho essa situação. E quando a gente olha o Plano
Diretor e Legislação Urbana e... outra distorção pra mim, que vem com uma boa vontade,
com uma inocência das pessoas que analisam, são os relatórios, RAP, EIV, etc da vida, que
óbvio, vou fazer uma usina, eu preciso fazer uma análise e tal. Mas, supõe-se... é quase
inadmissível eu fazer um plano para uma cidade, e eu legislar, e dizer o que pode ser feito,
e como deve ser feito, sem eu ter o conhecimento da capacidade ambiental e infraestrutural
do meio e da performance da sociedade que interage nesse meio. Agora, voltando naquele
conceito do que é urbanismo. Porque senão não vou fazer, por que é que eu vou fazer
então? Então, eu faço alguma coisa e depois eu crio uma outra sistemática pra cobrir uma
falha minha que não dou conta de conhecer a sociedade, e o meio, e a inter relação das
duas, e o que eu quero pra essa cidade num contrato social, com os seus moradores,
através de instrumentos similares àquele, seja do ponto de vista do planejamento, que são
os EIV, RIMA, … ou de tributos, que são as outorgas. Então, pra mim, é muito estranho todo
esse processo, quando eu penso de uma forma filosófica sobre o urbanismo, é muito
estranho pra mim isso. E, assim, se eu tenho um outro contrato social… a gente faz projetos
em outros países, então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, lá é meio regionalizado.
Mas, por exemplo, Fort Lauderdale. Então, a gente tem uma área, está claro uma série de
regras de que você... o que a cidade espera na sua relação com a sua sociedade, eles
querem dinamizar economia, eles querem, na verdade, o que todo mundo quer, mas eles
querem dinamizar economia, eles querem criar empregos de verdade, eles querem! Dentro
da manutenção da qualidade ambiental e dentro da infraestrutura que suporte aquilo, porque
isso que é sustentabilidade. Sustentabilidade, pra ter um resumo, indo lá no conceito
filosófico, pra mim, se tiver uma ilhazinha, no meio do nada, Ilha de Páscoa lá, os caras
começaram a se matar e viraram canibais, porque acabaram com o que tinha. Eu tenho que
viver dentro daquela minha capacidade, se eu extrapolar aquela capacidade, ou seja, o meu
limite de crescer é aquele. Aí quando a inventividade humana cria potenciais tecnológicos
que podem suplantar isso, começa a crescer. Mais ou menos, assim, que funciona lá nos
Estados Unidos, nessa região. Então, lá o contrato é assim: eu posso propor. Então, aí se
eu vou propor, aí eu proponho o meu RAP, RIMA, etc, porque eu estou propondo qualquer
coisa. E vou te dizer: é rápido, você paga uma taxa lá pra apresentar o estudo, você paga
uma taxa ao município, parece que foi de cem mil dólares, e, assim, você propõe o que você
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quer, mais ou menos como o redesenvolvimento urbano. Então, outra política, o
redesenvolvimento urbano. Aí tudo bem, porque você tá revendo toda a situação e aí cabe.
Mas numa regra, assim: “aqui está a minha cidade”, “ah você vai fazer um comércio maior
que não sei quanto, faz um RIMA, um EIV e tal…, paga a outorga”... realmente, pra mim é
muito estranho.
MMS: Beleza. Bom, o meu tema, eu tô vendo meio que os contrastes entre o que diz a
teoria e o que efetivamente acontece na prática. Então, eu vou ler aqui um trechinho da
teoria e vou fazer algumas perguntas pra você. Sobre a definição de um coeficiente único e
unitário para todos os terrenos urbanos, há quem defenda que, caso instituído, a tendência
seria de haver uma redução no preço dos terrenos que tivesse o seu coeficiente anterior
rebaixado. Tal entendimento está baseado no método residual de cálculo do preço da terra,
segundo o qual no caso do rebaixado do coeficiente antes praticado e da decorrente
necessidade de compra de potencial construtivo adicional, o montante disponível para
aquisição do terreno também seria reduzido, havendo uma pressão para redução do preço
da terra. Com base nisso e na sua opinião, você concorda com essa concepção?
R4SP: A concepção de que aumentaria... de que caíria o preço dos terrenos?
MMS: Isso.
R4SP: A questão é a oferta e procura. Se eu reduzo o coeficiente de uma forma
proporcional, as áreas de interesse que eu tenho continuam sendo as mesmas. Eu acredito,
assim, que a proporcionalidade entre o preço dos terrenos, ela seria similar. E o preço do
terreno, ele privilegiaria as classes com mais poderio econômico, infelizmente. Explico o
porquê. Não vamos falar de um mercado em recessão com mercado... que não deveria
existir, né? Não deveria existir. Porque se eu tenho as condições todas pra que... a gente
sabe que isso só tá acontecendo por uma questão de roubalheira mesmo, né? Que se não,
não tem como, um país que anda sozinho. Mas em condições normais, você tem demanda
e a demanda por imóvel, por habitação, seja locação, ou seja moradia, ou seja comércio, ela
não se perde com o tempo. Então, digamos assim, se você não jantou hoje, o cara deixou
de vender esse jantar pra você e esse ele não vende mais. Agora, se você casou, só que
agora você não tem dinheiro, você quer comprar um apartamento, ou quer alugar, e, agora,
você não tem dinheiro, mas amanhã outra pessoa casa e tal.. quando o mercado tiver
normalizado, todas essas pessoas... então, esse jantar você não deixou de vender, só
mudou no tempo. Então, a lógica que existe no mercado, ela é sempre muito simples, não
precisa fazer equações, interpolações, ensaios e tal, ela é a lei da oferta e da procura.
Então, se eu tenho uma cidade, que eu tenho pessoas precisando morar, e, quando... o que
a gente precisa entender é que quando eu baixo o coeficiente, eu aumento o custo final do
imóvel. Porque se eu tenho gente pra morar, aquele prédio será construído de qualquer
forma. Só que quem tem dinheiro pra pagar são as classes mais abonados, por isso, no
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meu entendimento, todo rebaixamento de coeficiente, ele é uma medida anti social, porque
ele encarece o custo do terreno no momento que tiver demanda por isso. Entende a lógica
que eu coloco? Assim, do ponto de vista da sustentabilidade, hoje, existem já estudos feitos
que comprovam que a cidade adensada, a cidade verticalizada, ela é muito mais econômica
e é simples entender também, porque é muito mais barato eu colocar infraestrutura em um
metro quadrado do que em um quilômetro. Se essa minha infraestrutura, ela dá conta de
dez pessoas e eu deixo só meia usando é óbvio que custa mais, a cidade é mais cara, é
óbvio que a cidade com uso misto ela é muito mais... então, a duras penas, né? Isso
começou a ser falado lá em 1950, agora que a gente tá quase 2020 e ainda a gente tem um
Estatuto da Cidade que fala o contrário disso, né? Que se fala em separar as áreas e tal.
Então, assim, se você... se o objetivo é baratear, aí sim é você... como que você barateia?
Imagina assim: você vai comprar um bem... você tá na Venezuela e você quer comprar
papel higiênico, caríssimo, não tem; comida então... agora, e se tiver bastante papel
higiênico, bastante comida, o preço sobe ou cai? Então, me parece que se eu fizesse o
seguinte cenário: “agora é o seguinte, gente, aqui tem dez toneladas de carne pra todo
mundo, tá? O preço de tanto”. Num paga nada. Você vai paga o preço que o cara te cobra
pela carne. Agora é o seguinte: tem um quilo e o restante tem que pagar um a mais aqui pra
fazer. Qual você acha que vai custar mais? Essa é a lógica invertida por trás disso. E por
que isso? Volto, não é por maldade que as pessoas fazem isso, mas é que quando, a gente,
nós arquitetos começamos a aprender urbanismo e tal e mesmo arquitetura, né? O meu
mestrado, doutorado, foi em cima de estética da arquitetura. Por exemplo, na estética, a
gente é doutrinado: isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é... não é assim que o
professor chega na prancheta e fala: isso aqui não está limpo. Sendo que a primeira coisa
que a gente precisa aprender é aprender a pensar, aprender a pensar na origem das coisas,
na essência das coisas. Então, quando a gente pensa na essência, fica tudo fácil da gente
refletir. Mas quando a gente começa a ser ensinado, na questão do urbanismo, tem uma
série de regras, de coisas, de legislação e tal, e aquele monte de coisa... então, a essência,
ela foi deixada de lado e a gente começa a partir daqui, a gente compara tudo com isso
aqui. E aí a gente perde essas coisas que são básicas, assim, que é como a gente deve
levar a nossa vida em relação a tudo, de uma forma muito simples, né? Então, não tem
conta que me prove que, se eu for num mercado e reduzir a oferta de algo e que pra pessoa
poder ter acesso aquela oferta que ela deseja, ela tenha que pagar uma taxa por isso que é
aquele preço daquele quilo de carne vai custar menos.
MMS: Beleza. Bom, em Curitiba nunca se chegou a adotar esse coeficiente, né? Você
considera, então, isso um acerto?
R4SP: Um acerto total. Eu acho que, assim, o plano de Curitiba, ele é um plano, assim,
muito eficiente em relação aos momentos históricos que ele foi sendo criado, né? Com
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exceção da questão da zona central, que eu acho que a gente poderia ter achado outras
fórmulas pra gerar densidade ao longo das linhas do transporte coletivo, do que asfixiar o
centro, e, eu acho que isso era possível, outra hora a gente pode conversar sobre isso, eu
acho que esse foi o grande erro dos planos urbanos em Curitiba. E depois erros, assim,
pontuais, né? Do tipo, assim, uma Ecoville que seguia a carta de Atenas também, aquelas
separações, as torres separadas e tal. Mas isso são coisas pontuais que também não
acabam com a qualidade da cidade. E vejo que, agora, a gente tá passando num momento
aonde a gente pode atualizar, porque é óbvio que isso vai ficando, né? Defasado. E a gente
tá num momento que a gente pode corrigir isso e ir na linha da simplicidade também, que
são os usos compartilhados, que é a alta densidade, que é onde haja capacidade ambiental
e infraestrutural que a gente vá ao limite dessa demanda, né? No entendimento que o
trânsito... essa aversão ao trânsito, ao carro, é uma bobagem, porque isso tudo tá
acabando. Então, calma, as pessoas tem, deixa eles usarem, e que se a gente mora numa
cidade, um pouco congestionamento faz parte e isso tá acabando porque esse momento...
assim ó: nada... se você não torna um país autoritário e os países autoritários nos
mostraram ao longo da história que não funcionaram, né? Os países comunistas, os
nazistas, os fascistas… Então, uma lógica que nunca funcionou e a gente tá sempre
tentando que a coisa seja mais democrática, etc. É impossível você regular a vida das
pessoas, a interação entre elas, que envolve troca, alguns chamam de mercado isso,
através de uma norma. O que a gente pode, eu acho, cabe ao legislador urbano, a Lei do
Zoneamento, ao Plano Diretor, e isso sim precisa de investimento e de tempo e, às vezes,
não precisa ficar na pressão do prazo pra entregar um Plano Diretor ou uma Lei de
Zoneamento, isso tem que ser feito e sendo feito até a gente ter esse diagnóstico claro da
capacidade nossa ambiental e infraestrutural… a gente entender o que a gente quer pra
nossa interação entre a sociedade e nosso espaço aqui e essa conurbação metropolitana
que a gente tem... E aí a gente estabelecer nossos limites, e aí é claro: “ah, não, uma
operação urbana consorciada, porque aqui, neste trecho, realmente seria muito interessante
que acontecesse isso e isso suplanta a nossa capacidade”. Aí sim, a gente precisaria de um
investimento e tal, aí eu crio uma operação consorciada, aí acho lindo, lícito, bacana,
transparente, né? Pô, “nós tamos fazendo isso por causa disso e não porque eu peguei
esse trecho aqui porque aqui é o seguinte, a gente vai deixar crescer e tal”. Pra mim, falta
muita substância no conceito e um plano que seja assim… porque uma coisa é falar pra
você, né? Você pega o inicio dos planos diretores, tudo igual, que era uma cidade justa, tal,
tal, tal... Discursinho... quem que... existe algum ser humano que vai falar contra aquilo?
Não. Mas também aquilo não diz nada. Agora se você fala assim: “a nossa cidade é o
seguinte, gente, ela acontece assim e assim, e a gente que ir por aqui”, você tem adesão de
todo mundo. Mas não tem um... porque eu te digo, assim, até tem uma visão errada sobre
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mercado, população, precisa defender a população, etc e tal, todo mundo quer a mesma
coisa. Claro, existem situações, assim, aonde realmente o poder público tem que entrar,
mas como um regulador pra que, por exemplo, assim, a gente tem discutido isso, o papel da
Cohab como um regulador para habitação do interesse social, no seguinte sentido: o que a
gente teve... e essa é uma evolução da lei, não tô falando erraram lá atrás, porque que você
vai tentando, vai fazendo as coisas. Mas se eu pego a cidade e defino: nesses trechos eu
posso fazer habitação de interesse social e nesses trechos eu posso flexibilizar os
parâmetros. Aí você vai falar lá com a Cohab, dentro das dificuldades que a gente sabe do
poder público e tal e até do... eu não chamaria, por parte da iniciativa privada, de um
preconceito também, mas simplesmente de uma comparação de experiências, porque
sempre quando você vai aos serviços públicos no Brasil, com raras exceções, né? É
complicado. Então, você fala assim ó: “é aqui que faz, não sei se você quer ou não fazer,
mas é aqui”. “Eu sou o cara que sabe mais que todo mundo, porque eu que digo onde é que
pode”. E aí, geralmente é uma área aonde os parâmetros são muito inferiores aquilo que eu
vou permitir. Então, pra mim, já começa a ficar, assim, muito paradoxal, porque que quando
eu entendo que eu tenho limitações de parâmetro é porque eu não tenho capacidade
ambiental e estrutural. Então, como que daqui a pouco eu passo a ter? Independente se é
por uma boa causa, né? Então, já era estranho. Aí pra isso ainda você vai lá no órgão... ou
seja, funciona mal, né? Então, assim, imagine que a gente tivesse isso para a cidade toda.
Então, eu quero fazer algo de interesse social, eu tenho e tô dentro da capacidade e tal, aí
sim eu poderia manter um limite... eu tenho capacidade ambiental e infraestrutural até aqui.
Tá. Mas hoje, pelo o que eu tenho na cidade, vem até aqui. Eu posso até erguer um
pouquinho, mas deixo esse prédio aqui pra habitação do interesse social. Então, se você for
fazer, você vai ter incentivo, não pagar, eu vou te dar incentivo pra esse negócio. E aí a
Cohab, qualquer órgão, o Estado, é o regulador, pra garantir que você faça, mas que você
vá vender pra aquelas pessoas que realmente precisam. Aí eu acho que o papel pra que foi
feito o Estado... tô te dando uma benesse aqui, eu sei que dá pra fazer aqui, porque tá
capacidade estrutural, ambiental e tal. A cidade toda tá acontecendo, porque que eu preciso
que a cidade aconteça também? Porque se eu travar toda ela, a economia não anda e
mesmo essa empresa que poderia fazer essas habitações de interesse social ela não vai ter
perna pra fazer. A gente precisa ter emprego, a gente precisa... a gente quer ter filho ainda,
ainda tem gente que quer ter filho, que quer que esse filho tenha emprego. Então, a gente
precisa que haja um dinamismo econômico dentro da nossa cidade, que ela ande, e, é
óbvio, que... por isso que eu digo, nas aulas que eu dou lá de pós graduação de
sustentabilidade que, dentro da cadeia, assim, da sustentabilidade, o pessoal fala: “não,
primeiro as coisas passivas e tal”. Não. Antes disso, é a caneta do plano urbano. O plano
urbano... vou te dar um exemplo, se eu tenho uma rua, que eu tenho localizada com uma…
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e permite um determinado tipo de construção e com uma… a insolação não é adequada,
pronto, já começou tudo errado; a sustentabilidade deste ponto de vista de insolação.
Pronto. Então, isso que eu ensino sempre. Vocês querem ter uma atuação de verdade? Não
fique vendo a parede, o envoltório... nós vamos ver isso, mas, antes, se preocupem em
analisar os planos urbanos. O plano das cidades. As cidades estão adensadas? As cidades
estão com as melhores soluções? As cidades estão com uso misto, que eu posso fazer as
coisas a pé e tal? Então, tá sustentado, o resto é troco. Aí é aonde você pega a grande
diminuição do consumo de energia, da potencialização do relacionamento social entre as
pessoas, é aí, é numa canetada. Então, nesse sentido, que é como a gente tava falando
aqui da economia, que eu vejo sim, com as questões como essa que você falou: “ah, reduz
o coeficiente, não reduz e tal”, a grande responsabilidade do legislador urbano de fazer com
que uma cidade seja próspera e próspera não no sentido de… porque as pessoas têm uma
visão, assim, próspera é quando tá gerando muito dinheiro e os ricos ficam mais ricos. Mas,
sei lá, a gente mora numa sociedade aonde as pessoas interagem, o que é feito ali, por
exemplo, as pessoas que tem maior poder aquisitivo compram uma coisa, tem outras
produzindo, e aquelas tão comprando com as coisas que outras... sabe? Porque, às vezes,
o que é muito pra um é pouco pra outro e, às vezes, fala assim: “não, mas ele tem muito”.
Mas se você olhar pra baixo, tem outro que tá achando que você tem muito, e tem outro que
tá abaixo dele que tá achando... na verdade, a gente tá em troca. Esse é o nosso sistema
hoje. É assim que funciona. Então, se com uma lei urbana eu travo esse processo... é triste.
MMS: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo em si da revisão em termos de
participação da sociedade. Quando da edição e da legislação urbanística, diversos
segmentos sociais são convidados a participar do processo. Em sua opinião e com base nos
processos que você acompanhou, todos os segmentos possuem a mesma capacidade e
poder de participação?
R4SP: Não, mas todos devem participar. E acho, assim, a sociedade ela não é convidada a
participar, né? Na verdade, no nosso sistema de funcionamento, quem redige, quem faz
esse plano, que legisla, é o funcionário dessa sociedade, são os funcionários dessa
sociedade. A sociedade é quem modela essas pessoas, e espera que essas pessoas
legislam, e que espera que essas pessoas estejam criando os canais pra que haja essa
comunicação, e que tenha capacidade de filtrar as informações de forma de adequada, em
função do nível de maturidade de cada setor organizado da sociedade. Então, assim, eu não
posso esperar que uma associação de bairro, ela consiga contratar urbanistas e arquitetos
que vão lá e interpretem o troço, porque não é o papel dela isso. Mas papel, sim, das
pessoas que elas puseram pra fazer isso, e remuneram pra que as pessoas façam isso, que
consigam interpretar a sua demanda de uma forma, mesmo que ela esteja pedindo algo
errado, que precisa entender o porquê e aonde ela quer chegar, e depois explique pra ela
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que talvez aquilo que ela tá pedindo não vai chegar aonde ela quer, mas da outra forma sim.
Então, o legislador urbano tem essa responsabilidade. Agora, volto a dizer, hoje, a nossa
capacidade de como Estado de fazer isso é deficitário, porque é um Estado cujos recursos
que são destinados pra isso são dilapidados. Então, é uma situação muito carente que a
gente tem em todos os sentidos e também para a questão do debate urbano. Então, desde
que começou essa questão da... porque tudo bem, nem precisava escrever isso no Estatuto
da Cidade, que tem que escutar a população. Eu volto na essência das coisas… pra mim é
óbvio, né? Que se você lá na tua casa, você contrata uma pessoa, você chama lá um cara e
fala: “ó, quero que você pinte aqui minha casa”, você vai pagar pra ele, e você chega lá e
ele pintou de rosa e não perguntou que cor você queria. Não faz sentido pra mim. Então, da
mesma forma, não faz sentido pra mim nada do poder público fazer sem ter certeza que
escutou a população da forma apropriada. Agora, põe lá, reúne todo mundo... eu já
participei de centenas de audiências públicas do Brasil, fora do Brasil. A audiência pública,
como que a gente tem aqui no Brasil? Você chega, as pessoas não foram preparadas, não
receberam... ou seja, que preparar não é você pegar lá a organização dos padeiros e falar:
“ó, tá aqui essa lei, leia aí, e venha discutir comigo”. É injusto. É injusto isso. E nem assim é.
Na verdade, assim, “ah, audiência pública, tal hora, num sei aonde”. Vai todo mundo numa
sala, “ah, vai começa tal hora e acabar tal”, quando falta 45 minutos pra acabar, é que tá
acabando de fazer a exposição de tudo. “Agora, alguém tem alguma coisa pra dizer? Vai tá
no site, todo mundo pode dizer o que quiser no site”. Poxa vida, né? A gente sabe que isso
não vai levar a lugar nenhum. Tinha que ser muito mais complexo. Imagine que pro
entendimento de pessoas que… da vontade das pessoas, isso demanda pesquisa,
quantitativa, qualitativa, interação, e descobrir os anseios lícitos, uma interação pesada…
Então, não é algo que com a capacidade instalada que a gente tem, com os recursos que a
gente no poder público, a gente consiga fazer no prazo pra fazer um Plano Diretor ou uma
Lei do Zoneamento. Não é. Essa é a nossa realidade, não é. Portanto, eu acho, assim, que
nosso Plano Diretor, nossa Lei de Zoneamento, deveria ser o mais simples possível, o
menos burocrático possível. E que a gente destinasse os nossos esforços pra conhecer a
nossa característica básica que é a nossa capacidade ambiental e infraestrutural. E, em
seguida, essa interlocução com as pessoas que o governo deveria fazer, né?
MMS: Beleza. E eu queria que você avaliasse um pouco a iniciativa de se formar esse G10.
R4SP: O G10 ele foi, assim, um surgimento, assim, quase que espontâneo, porque quando
houve, assim, essa surpresa, que foi mais ou menos assim: “olha amanhã tá a Lei de
Zoneamento aqui”. Aí eu fui um dos que foi lá e aí era assim, né? A gente tava acostumado
num formato em Curitiba. Uma lei, com as outras coisas separadas e tal... aquilo tudo
reunido, um troço desse tamanho, e falou: “ó, isso aqui tá na Câmara dos Vereadores, pra
ser aprovado e tal, sem discussão, sem nada… A Asbea foi a primeira, a primeira não digo,
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mas uma das instituições que falou: “a gente quer ler isso”. E aí a gente começou a ter uma
série de dúvidas e uma série de instituições estavam fazendo isso de forma paralela. E
como nós somos as... como eu te falei, no final, os grandes usuários da legislação, todas
essas instituições, começaram a tocar o telefone dos associados: “o que você acha disso?
O que que você acha daquilo?”. E convocando pra auxiliar, porque é aquilo que eu te disse,
porque as associações não tão habilitadas a isso. Vão recorrer a quem? O poder público
deu um pacote, assim ó: “está aqui”. E eu vou falar com quem? Eu tenho que falar... quando
eu vou fazer uma loja, com quem que eu falo? Com o meu arquiteto. E foi assim que
começou. E a gente falou: “isso tá uma loucura”. Virou um pandemônio o negócio, ninguém
fazia mais nada e aí falamos: “vamos organizar esse negócio, porque assim não dá”. E aí
começaram a ter reuniões e isso foi se agregando e, na verdade, esse nome G10 e tal foi
um apelido que não sei quem, acho que lá no Conselho quando foi... Pra poder denominar,
né? Não com maldade, nem nada, e acabou ficando. Porque naquele momento tavam dez
instituições. Mas, na verdade, é aberto a todas instituições, né? Mas pegou, né? O nome
pegou. Então, assim, na verdade, era a Fecomércio, Fiep, a ACP, Ademi, Asbea,
Sinduscon, IEP... enfim, são essas dez que, naquele momento, mais crítico, estavam juntos,
mas tem outras que participam, algumas com mais frequência, outras com menos, e essas
dez sempre, né? Mas tem uma variação. Então, foi um surgimento, assim, espontâneo,
dessas entidades que, eu diria, assim, a que deu mais motivação pra que tudo isso
acontecesse foi a Fecomércio, porque eles representam, basicamente, quase que a
totalidade dos trabalhadores da cidade, né? Então, é uma representação da força de
trabalho produtiva da cidade mesmo, né? E nesse ponto é uma coisa interessante porque a
gente vê a preocupação das entidades com isso, né? Como... porque você veja: se uma
entidade se propõe a dispor um tempo pra isso e tal é porque alguma coisa que tava escrito
ali, eles estavam entendendo que tava realmente afetando algo do seu dia a dia, né?
MMS: E você identifica que há algum sombreamento com o Conselho da Cidade?
R4SP: Eu acho que não, porque eu acredito, assim, que o Conselho da Cidade também, da
mesma forma, participa de todo esse processo, né? Eu vejo que o Conselho da Cidade, ele
da mesma forma deve ter… quando ganhou esse pacotaço, teve que se descabelar pra
analisar tudo e deve ter ido aos órgãos públicos com suas propostas e reivindicações e
solicitações de esclarecimento, como todos os setores, né? Você veja, assim, que o
Conselho da Cidade, ele é uma reunião de alguns setores da cidade, né? Que estão ali por
algum motivo, não entendo até porque desses estarem ali, né? Por exemplo, acho assim,
poxa, não sei como a Asbea não participa do Concitiba. Não vejo lógica da Asbea não
participar disso. Mas, enfim, por algum motivo, existe isso, que talvez eu desconheça, é
essas associações, então acredito que elas juntas ali tiveram inclusive uma… e por ter já
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uma agenda grande com o município e tal, elas tenham tido condição de dilacerar e de gerir,
propor, talvez muito mais do que a gente conseguiu fazer, né?
MMS: Última pergunta, pra eu não tomar mais teu tempo. Quais as atuais demandas da sua
entidade em relação aos instrumentos?
R4SP: É, assim, a Lei de Zoneamento que foi enviada pra Câmara, ela é uma parte da
regulamentação necessária pra cidade poder andar, né? Então, a gente tá esperando
ansioso os complementos, pra que a gente possa avaliar, e sugerir, e dar a nossa opinião a
respeito deles, né? Então, agora vem o de outorga, parece que é o próximo, mas tem os
incentivos, uma séries de outros, né? Que aí complementam e formam o detalhamento aí da
Lei de Zoneamento, né? Mas, então, assim, digamos, numa forma, assim, macro, o que a
gente espera é isso, é que o plano que existia, ele não seja, assim, descaracterizado, mas
que ele seja contemporizado, né? Dentro disso que eu te falei, de uma cidade mais
complementar, com usos complementares, uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais
densa e, assim, que de alguma forma não ultrapasse o seu limite de sustentabilidade, né?
De infraestrutura e ambiental, né? Ou seja, a gente quer uma cidade maravilhosa, pra que a
cidade aonde a gente vive, onde nossos filhos vivem, onde nossos netos viverão, a gente
quer uma cidade cada vez melhor, né? Esse é o nosso intuito, né?
MMS: Beleza. Eram essas questões.
R4SP: Espero ter ajudado.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o Representante 5 do Setor Produtivo
Data da entrevista: 19 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 95 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): A primeira pergunta é pra entender melhor a entidade que
você representa, se você pudesse explicar um pouco dos interesses que sua instituição
defende e qual que é a abrangência de atuação?
Representante 5 do Setor Produtivo (R5SP): A Federação do Comércio do Paraná é uma
entidade em tese sindical, é uma federação de sindicatos empresariais. E é o órgão, a
instituição que tem a representatividade legal do setor. Então, a Fecomércio é comércio de
bens, serviços e turismo. Temos a representação de todo o estado do Paraná, em torno de
500 mil empresas, e a nossa missão na verdade é defender os interesses das empresas
que representamos. Quando a gente fala em defender os interesses é basicamente tudo
aquilo que possa ajudar a melhorar a competitividade das empresas né, e nesse sentido, da
Lei de Zoneamento, do Plano Diretor, enfim, a gente tenta colocar o foco primeiro na
facilidade de se fazer negócio, facilidade de você abrir e encerrar, mudar a empresa, que é a
questão do empreendedorismo, fomento ao empreendedorismo, e também a questão da
melhoria da atividade econômica da cidade, quer dizer, geração de emprego e renda. A
gente, o comércio funciona, depende muito da capacidade das famílias de emprego e de
renda pra consumirem, então o comércio vai vender mais quanto mais gente tiver pra
comprar, com mais dinheiro. Então, o nosso papel é, neste trabalho do Plano Diretor, é olhar
esses dois lados. Como é que a lei está ou pode ajudar a fomentar o empreendedorismo, ou
ao contrário, o que que ela tem de dispositivos que estão atrapalhando, e a gente tentar
colocar a visão do mercado, do empreendedor em relação ao que a lei está permitindo ou
proibindo, enfim. E quando a gente olha o desenvolvimento econômico da cidade como um
todo, o que esses dispositivos estão contribuindo para a geração de emprego e renda na
cidade. Ou estão não contribuindo, estão atrapalhando. Então o nosso papel, a nossa
contribuição é esta visão de entender como a Lei de Zoneamento tá interferindo em
empreendedorismo e em acesso ao mercado. Acho que são essas as duas frentes da
contribuição da Fecomércio em relação a isso.
MMS: Como que vocês entraram no G10?
R5SP: Então, na verdade, a Fecomércio, a história, o G10 na verdade não foi um grupo que
foi instituído planejadamente desta forma. Na verdade, este apelido de "G10" até veio de
fora, veio do próprio Ippuc porque coincidentemente eram 10 entidades. Se começou o
seguinte: quando a mensagem 33 foi colocada na Câmara, que era a mensagem ainda na
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gestão do ex-prefeito Gustavo, foi identificado, assim, o pessoal de arquitetura, que é quem
trabalha com a lei e que precisa conhecer e que entende melhor as aplicações, identificou
alguns problemas né? E convidaram diversas instituições pra que eles compartilhassem as
preocupações e inclusive ouvindo opiniões, se realmente aquele entendimento que eles
estavam tendo era esse, enfim, uma análise sobre o texto da lei que tinha ido para a
Câmara, e quais seriam os impactos disso para a vida da cidade. Então, a Fecomércio,
como instituição representativa, foi convidada para participar dessa reunião e várias
reuniões aconteceram nesse sentido: "olha, essa lei tem problema aqui, esse dispositivo
aqui vai aumentar o custo do imóvel, esse daqui vai acabar com determinado tipo de
atividade". Então, assim, é uma visão bem macro do que poderia acontecer. E aí, assim,
isso foi bem aberto e as entidades que se sentiram mais envolvidas, que têm uma relação
mais direta com os dispositivos da lei, foram ficando nesse grupo, e aí, no final das contas
quando a gente se deu conta tinham 10 entidades que estavam trabalhando. Aí, inclusive a
primeira etapa foi uma reunião feita com o prefeito para dizer: "olha prefeito, a Lei que tá na
Câmara tem problemas, então a gente entende que caberia uma revisão desse conteúdo''. E
aí o prefeito decidiu, então, pediu para a Câmara devolver à prefeitura o projeto pra que ele,
pra que a prefeitura conduzisse uma revisão, e aí o Ippuc assumiu esse papel, reassumiu,
na verdade, o papel, com outras diretrizes. O maior problema que tinha na lei da Mensagem
33 era que ela era extremamente detalhada, o que engessa sobremaneira a dinâmica da
cidade. Porque uma coisa é quando você tem determinado dispositivo que a prefeitura
regulamenta, porque nós temos que lembrar que a Lei de Zoneamento é uma lei para durar
10 anos, então você tem alguns dispositivos na lei que dizem: "olha, isso daqui vai ser
regulamentado por decreto”. De acordo como cada dinâmica da cidade vai acontecendo ao
longo desses 10 anos, a prefeitura pode fazer uma lei complementar, ou editar um decreto e
ir adaptando o regramento para a realidade daquele momento. E só para gente ter uma
ideia, a lei tinha, se não me engano, um 669 artigos, então tinha detalhes na lei que são
detalhes operacionais, do dia-a-dia, e que o gestor municipal tem que ter uma certa
dinâmica para fazer. Por exemplo, uma.. Vamos imaginar o seguinte: se você tem lá uma
determinada restrição de um tipo de via, por exemplo, e a prefeitura entende que aquele,
que nesse intervalo, aquela região está sobrecarregada de tráfego e ela precisa fazer um
binário, você imagina ter que mudar a lei, você tem que colocar um novo projeto de lei pra
mexer na Lei de Zoneamento, pra alterar uma mão de via. Então assim, são coisas que não
combinam com a necessidade da dinâmica pulsante da cidade. Esse era o maior problema
da legislação: o excesso de detalhes dentro da Lei. E que foi basicamente o que o IPPUC
trabalhou nessa segunda etapa: simplificar a lei, colocar realmente aquilo que tem que ser
travado em 10 anos e deixar os detalhes operacionais da dinâmica da cidade pra serem
discutidos e adaptados conforme a necessidade da cidade. Então, basicamente, foi isso.
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Então, a nossa participação, respondendo mais diretamente a tua pergunta, foi no sentido
de contribuir na análise dos impactos da lei, positivos ou negativos, para aquelas duas
frentes: empreendedorismo e geração de emprego e renda na cidade. Aí foi desta forma que
a Fecomércio acabou sendo envolvida no processo.
MMS: Tá. E além dessa participação que vocês tiveram no G10, vocês fazem algum outro
tipo de interação com o poder executivo e com o legislativo pra repassar algumas demandas
que vocês têm em relação ao uso do solo? Vocês participam de algum conselho, vocês têm
alguma articulação com algum vereador ou alguma coisa assim?
R5SP: Não, na verdade, em termos de zoneamento de Curitiba, que é o objeto que a gente
está discutindo, a nossa participação ela é formal dentro do Concitiba. Nós temos lá uma
cadeira no Concitiba, que a princípio é um conselho consultivo, né? E bastante heterogêneo.
Ele não é um conselho técnico, é um conselho, vamos chamar assim, de "social". Então,
não é no universo do Concitiba que se tem espaço para se discutir esse parâmetro "A", "B"
ou "C" e tal. Mas nós nos representamos lá através do Concitiba. E claro, toda vez que a
gente tem alguma legislação, algum regramento, que possa impactar – isso a gente faz na
esfera federal, faz na esfera estadual –, abre um projeto de lei que coloca uma obrigação
acessória para o comércio no estado inteiro. Nós temos aquela articulação pontual, de levar,
por exemplo, lá na CCJ o nosso parecer: "olha, a Federação do Comércio entende que esse
regramento...", ou normalmente a gente forma uma posição, "olha, a gente concorda ou a
gente discorda dessa legislação, desse regramento". Mas muito pontual, em função da
demanda, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Quando a gente viu uma lei que
vai impactar, na nossa visão, o comércio, a gente busca o mecanismo de levar a nossa
opinião, a nossa sugestão, a nossa proposição. Claro que isso não tem poder real nenhum,
é uma questão de contribuir efetivamente. Então, se eu tenho uma lei que eu acho que vai
ser prejudicial ao comércio, eu tenho que levar, num primeiro momento, ao propositor e
mostrar: "olha, essa sua lei tem esses impactos, então pense bem se é por esse caminho
que você quer ir ou não". E se for alguma coisa mais grave a gente entra até com alguma
proposição dentro da CCJ, leva esses pareceres. Mas sempre pontualmente falando, então
em termos de representação efetivamente é uma cadeira no Concitiba que não tem tanto
peso. Então, vejo mais de opinião, mas quando há alguma coisa, isso vale para o executivo
também, quando o executivo está trazendo uma ideia que possa ter impacto –
principalmente quando é negativo, a gente acaba sendo um pouco defensivo assim, deixa o
governo trabalhar –, agora olha como o governo ou o legislativo traz alguma proposição que
a gente entenda que possa prejudicar, a gente faz um esforço de mostrar: "olha, não vá por
esse caminho que o tiro pode sair pela culatra". Mas sempre muito consultivo, sempre muito
no sentido de opinião.
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MMS: No caso específico da revisão dessa lei de zoneamento, vocês já tinham identificado
esses impactos negativos da Mensagem 33 ou vocês perceberam isso quando veio esses
arquitetos do...
R5SP: Não, na verdade, a gente não tinha tido acesso ao conteúdo, porque o conteúdo da
lei é muito técnico, então a Federação do Comércio não tem arquiteto, não tem urbanista.
Nós demandamos isso a escritório de arquitetura, tal, tal, tal. Então, assim, eu quero colocar
um empreendimento em uma determinada região. Primeira coisa vou no arquiteto e
perguntar: "aquele terreno comporta?", "o que eu posso fazer naquele terreno?" Então a
interpretação da lei e o entendimento de como ela se dá na prática é uma leitura bastante
específica de arquitetos e urbanistas. A Federação do Comércio não tem corpo técnico pra
entrar nesse detalhe, e o trabalho que foi feito principalmente pela Asbea, que é a
Associação de Escritórios, foi mostrar que "olha, você do comércio, com esse
regramento...", ele inclusive passou artigo a artigo, ou pelo menos aqueles que eram mais
críticos. Então: "olha, esse texto aqui, na prática significa o que?" "Ah, significa isso". E aí,
"opa, mas se foi isso me prejudica ali", "pois é". A análise inicial que, na verdade, vamos
dizer assim, quem provocou esse nível de discussão foram mais os arquitetos, porque como
aplicadores, como usuários da legislação, é que conseguem interpretar principalmente isso:
o que pode fazer, o que não pode fazer, como pode, como não pode, e como isso pode
prejudicar o comércio ou como pode prejudicar o mercado como um todo. Então, a gente foi
na verdade convidado a entender e a participar das discussões. Eu aprendi muito de
urbanismo, uso e ocupação do solo nesse período, praticamente um ano e meio discutindo
esse negócio. Aliás, mais. É, um ano e meio, foi no início do ano passado que a gente
começou. Foi assim que o Greca assumiu. O Greca assumiu em…
MMS: 2017.
R5SP: 2017, então foi início de 2017 a 2018. Então, praticamente 2 anos que eu, aí, agora
sou capaz de ler uma lei e entender qual que é a sua aplicação. Aprendi nessas discussões.
Mas, bom, respondendo a tua pergunta, o alerta sobre quais seriam os impactos, tinha muita
coisa boa também, não era só coisa ruim não, mas os alertas: “o que estava mudando na
lei?” – essa era a questão, o que está mudando na lei –, esse alerta nasceu de quem
interpreta e usa a lei no dia a dia que basicamente são os arquitetos.
MMS: E vocês tinham, assim, mesmo que vocês não tivessem se envolvido antes no
processo, vocês tinham algumas demandas do comércio? Principalmente em relação ao
porte, alguma coisa assim, vocês recebiam reclamações, alguma coisa assim para que
fosse efetuado uma pressão junto ao poder público, algo para…
R5SP: É, a gente sempre teve demandas e tem o tempo inteiro. Mas sempre demanda,
nenhuma demanda pontual. Não é nada "ah, naquele meu terreno isso", mas coisas do tipo
assim: "ah, eu quero fazer uma sorveteria no meu bairro, mas a legislação não deixa", ou,
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"eu quero montar um mercadinho e a legislação não me deixa colocar uma vaga de
estacionamento na frente". Então, principalmente na questão de como a lei, como o uso e
ocupação, vamos falar da lei, como o regramento da cidade, muitas vezes trava a
possibilidade de empreender. Isso foi mais gritante principalmente a partir de 2014 quando
veio a crise econômica. Quer dizer, muita gente ficou desempregada e quem ficou
desempregado vai sobreviver como? Vai sobreviver se virando por conta própria,
empreendendo. E então quando você pega, por exemplo, só pegando um exemplo
característico: “você não pode ter uso comercial em miolo de Zona Residencial, é proibido”,
“e eu moro no Xaxim, fiquei desempregado e tive uma ideia: vamos montar uma sorveteria”.
Não posso, a legislação não deixa eu abrir comércio ali no meio da zona. Então, o que eu
faço? Então: “alugue”, então, eu quero empreender, mas já começo precisando gastar.
Então, assim, são dispositivos da lei que inibem o empreendedorismo. Ou: "eu abri a minha
padariazinha e a minha padariazinha está crescendo e eu não posso porque o meu porte
não me permite crescer naquela região", "ah, então se mude para outro lugar”. Bom, se
você mudar para outro lugar eu já perco o meu cliente, eu já vou ter outro padrão de custo e
tal. Então, a gente sempre foi muito provocado – e é uma das coisas que a gente tem a
preocupação e teve sempre nessa discussão da lei –, é permitir que a dinâmica que a gente
consiga atender a necessidade de quem precisa empreender com a necessidade de quem
consome, da família que está lá, e que a legislação, claro, ela tem que impor limites, sem
dúvidas, mas ela não pode tolher o empreendedorismo da cidade, principalmente no
momento de crise como a gente está. Muita gente foi para o mercado informal, muita gente
foi empreender por necessidade e a legislação tem que entender essa dinâmica. Então,
assim, a questão do porte comercial, por exemplo, que é um dos itens que a gente teve
bastante oportunidade de debater, tanto no grupo quanto no Ippuc, é que travar demais o
zoneamento, proibir certas coisas, claro que a gente entende que não posso ter no miolo de
zona uma atividade incômoda, uma boate, uma danceteria, um bar, alguma coisa que gere
ruído. A gente entende que isso não pode ser possível. Agora, proibir tudo, não pode nada,
independente de que tipo de comércio você está falando, que tipo de estabelecimento a
gente está dizendo, a lei genericamente está dizendo que não pode? E quando você não
teria problema em ter um ou outro serviço e tal. Então, a provocação que a gente tem dos
nossos representados passa por isso: "eu quero empreender e a cidade não me deixa". Isso
é, ou: "eu quero empreender, estou com um projeto, eu aluguei o imóvel e o urbanismo não
libera. Eu já estou pagando o aluguel e o urbanismo não me deixa fazer". Eu tenho um caso,
aí um parênteses, de um estabelecimento que eu frequento a uma quadra de casa que ele
pagou, ficou pagando quatro meses de aluguel sem poder abrir as portas esperando a
burocracia da prefeitura em liberar o alvará. Isso mata a competitividade, quer dizer, ele
comentando: "[nome do representante 5 do setor produtivo], todo o capital de giro que eu
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tinha e toda a minha projeção de investimentos, porque eu ia abrir num formato e a minha
intenção era ir melhorando a minha prestação de serviço com o tempo, todo o meu recurso
eu gastei no aluguel em quatro meses sem poder vender nada". Então, isso mata a cidade,
mata a competitividade da cidade, tira emprego, é quatro meses de uma pessoa que podia
estar trabalhando, empregada, o funcionário dele, que não tava, porque falta assinatura em
um papel, porque a lei trava demais, enfim. Então é nesse sentido que a gente participa,
muito em como, aí já é o contrário, como a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo pode
ajudar o empreendedorismo ou não atrapalhar o empreendedorismo. É nesse sentido que a
gente focou, sempre focou bastante nas contribuições da Federação para o projeto.
MMS: Bom, acho que as próximas aqui vão ser bem específicas a aquisição de potencial
construtivo, daí é algo que a Fecomércio, não sei...
R5SP: Não, a gente participou de muita coisa.
MMS: Eu vou ler aqui para você, se você... Em relação à aquisição de potencial construtivo,
quais as variáveis consideradas pelo mercado imobiliário para a definição do instrumento
mais apropriado? Porque em Curitiba a gente tem basicamente três né, pode comprar por
transferência, o PEG...
R5SP: É, isso eu aprendi nessas discussões. Na verdade, assim, tudo é uma questão de
custo e prazo. O que a gente tem, o que a gente percebe, o que eu percebo de fora assim
na legislação, isso é uma coisa muito de arquiteto, o arquiteto é que vai trazer essas
soluções para o empreendedor. "eu quero construir um imóvel comercial”, o arquiteto vai me
dizer qual é o melhor mecanismo. Tem a questão de prazo e preço. Dependendo da minha
urgência, ou pressa, ou vontade de fazer, eu estou disposto a pagar pelo meu instrumento
mais caro, se eu não tiver com tanta pressa eu posso buscar um instrumento mais barato. O
que a gente vê é, assim, parece que hoje a legislação atual tem um desequilíbrio entre
essas moedas. A questão, por exemplo, da transferência de potencial, é algo
urbanisticamente muito importante para a cidade, pra preservação de área verde, pra
preservação de patrimônio, mas não traz dividendos para a prefeitura. E a prefeitura, como
qualquer órgão público no Brasil inteiro, está quebrado. Curitiba não chega a estar
quebrada, mas tem dificuldades financeiras e tem que buscar outras fontes de
financiamento. Bom, pode ser a PEG ou pode ser a outorga. A preocupação só que a gente
tem, e é um item que a gente chegou a debater na primeira, vou chamar de primeira versão
desta nova lei, vamos dizer, na primeira versão dessa nova lei do Gustavo, do Greca, era
uma tendência de aumento do custo desta outorga, seja por transferência seja por... E aí a
equação é o seguinte, e eu ouvi uma apresentação de um professor da Universidade
Federal daqui, que eu achei de uma ingenuidade absurda. Ele fez a conta o seguinte: "o fato
de ter a PEG mata a venda de potencial, mata a outorga, porque a PEG é muito mais barata
e tal, e que, se não tivesse a PEG, o governo teria arrecadado X milhões a mais, a
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prefeitura", o que é uma simplificação, porque, na verdade, assim, você tem um produto que
você quer comprar, se ele custa um valor você compra um tanto, se ele custa mais caro
talvez você compre menos. Então, assim, a regrinha de 3 que ele fez dizendo: "sem esse
instrumento você teria vendido o dobro", na prática no mercado isso não acontece, porque
talvez esse outro preço inviabilizaria uma série de empreendimentos que não sairiam do
papel porque o custo da outorga tinha ficado alto demais. E eu acho que esse é o desafio,
que é o que está em debate agora dentro do IPPUC, esse é o desafio de você achar uma
equação em que você primeiro: preserve a moeda de quem preserva o patrimônio ambiental
e patrimônio histórico. Você não pode matar essa moeda, porque se você mata a moeda
ninguém vai proteger nada, certo? Eu protejo um edifício histórico, porque eu ganho pra, eu
preciso ter uma receita para fazer manutenção dele, e há compensação financeira. Se eu
não ganhar nada, ou se minha moeda for podre, chuto o pau da barraca e derrubo a
construção do prédio. Então a moeda da transferência tem que se manter valorizada e a
prefeitura tem que ter instrumentos de poder vender potencial. Isso é natural e é uma fonte
de arrecadação importante da prefeitura. Agora, por quanto isso vai ser vendido ou por
quanto isso vai ser comercializado, no fim das contas, é o mercado que vai dizer. Temperar
isso, qual vai ser o valor do metro quadrado de outorga que a prefeitura vai vender. Isso
pode significar arrecadar, ou arrecadar um valor, ou arrecadar nada, porque inviabiliza o
empreendimento. Se o custo da outorga ficar alto demais, o metro quadrado fica absurdo. E
o mercado é assim, quem paga no fim das contas é quem tá comprando o imóvel. Então, o
imóvel em Curitiba já não é barato. Se você coloca dispositivos na lei que possam encarecer
ainda mais o metro quadrado, a tendência é o mercado estagnar. Aí é o maior problema que
a gente tem que é o maior problema social, a gente tá expurgando a população de média e
baixa renda de Curitiba, porque o metro quadrado dentro de Curitiba não cabe no orçamento
da maioria das famílias, vai morar em Colombo, vai morar em Almirante Tamandaré, vai
morar em Fazenda Rio Grande, porque o imóvel que está caro demais. Então você tem
essa balança, o mercado sabe por quanto ele consegue vender. Aí a conta é muito simples:
se o custo da outorga encarecer demais o meu empreendimento, eu não consigo vender por
esse preço, eu não construo, simples assim. Aí eu não gero emprego, não gero IPTU depois
do imóvel pronto e a prefeitura que queria ganhar só perde. Então, é uma questão muito de
equilíbrio, e é isso que a gente vem tentando mostrar quando a gente entrou nessa
discussão: "olha, o jeito que tá aí, veja o que vai acontecer aqui. Assim, assim e assim." A
gente chegou num primeiro modelo da lei, que é o que está sendo agora revisado, a gente
chegou a identificar, simulando, pegando terrenos reais e o regramento que tava, a gente
tava mostrando que tinha imóveis, tinha terreno que o preço da outorga, o preço da outorga
não, o preço do terreno, da fração do terreno, estava, chegava a aumentar 150 por cento
pela nova fórmula. Pegando agora, se chegar hoje o regramento atual e for comprar essa
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metragem custa tanto? Tanto. Aplicando esse dispositivo da lei que você está colocando, vai
passar a custar tanto. Pra essa metragem significa um aumento da fração do terreno, de,
em alguns casos, de 150 por cento. Ou seja, nessa conta o prédio não sai. Então, a
prefeitura joga o preço da moeda lá em cima e não vai vender, porque o empreendimento
não se viabiliza. Então é isso que a gente tenta, esse é o lado, um dos trabalhos deste
grupo do setor produtivo em fazer, que é uma visão que a prefeitura e o próprio IPPUC não
tem. Qual é o impacto disso no mercado real? Por exemplo, quando se discutia o uso não
habitacional: “Pessoal, esquece, nos próximos 5 anos não vai sair prédio de uso não
habitacional em Curitiba”. Nós já temos 5 anos de estoque de salas comerciais. E
lembrando que a matriz econômica tá mudando e as pessoas estão em home-office, estão
fazendo as coisas à distância, tá tudo no tablet, no celular, cada vez menos teremos
escritórios físicos, então esquece. Um cara hoje para subir um prédio de salas comerciais
tem que ser louco em Curitiba. Então, não adianta você colocar dispositivos seja o que for
para incentivar ou para desincentivar falando de uso não habitacional, porque não tem
mercado. E isso é uma coisa, uma informação que, por exemplo, o IPPUC não tem. Passou
a ter quando a gente mostra esses dados: “olha, tá aqui, olha aqui o nosso estoque, não tá
saindo, olha aqui os novos empreendimentos”. Então, é essa a contribuição do setor
produtivo, o lado, a visão de qual vai ser o impacto prático real na economia, na geração de
empregos, tanto no setor da construção civil, como no setor de comércio, serviços e
indústrias, da aplicação da lei. Claro, a decisão final sempre é do Instituto. O Instituto está lá
pra isso. Mas a gente contribui com subsídios que possam ajudar a equipe técnica do Ippuc
a achar a melhor solução, muitas vezes alertando sobre pontos que podem trazer
problemas, podem estagnar determinado setor, ou determinada região da cidade. É nesse
sentido que a gente trabalhou.
MMS: Eu acho que talvez as próximas... Algumas talvez você já tenha respondido. Que daí
a próxima era: Frente a essas variáveis, como você avaliaria os instrumentos que existem
hoje. Você já comentou que...
R5SP: Custo x benefício. É conta matemática.
MMS: Mas, assim, qual estaria mais atrativo pro mercado hoje seria a PEG?
R5SP: É, mas a PEG, a gente sabe que ela tem restrições. Pelo que eu entendi, não
conheço de forma profunda, mas a PEG é "para determinado projeto eu vou vender tantos
metros quadrados”, então, não é uma moeda também que você tem garantia de que ela
estará disponível no mercado. A prefeitura tem usado muito o PEG, que é uma forma de
arrecadar rapidamente, tal, tal, tal. Mas não necessariamente é uma moeda que a gente tem
garantia de que ela vai estar disponível sempre. Mas é uma equação difícil de equalizar,
porque você tem também por esse lado a transferência, e a transferência é uma moeda cujo
valor o mercado define. Por exemplo, nesse momento agora de estagnação da produção
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imobiliária, por exemplo, valor de metro quadrado está lá embaixo. Então, assim, o cara que
tem o potencial para vender, como o imóvel... Quem precisa vender o imóvel agora, pra
conseguir vender não tá baixando o preço? Quem tem potencial para vender é a mesma
coisa. Eu preciso vender, preciso fazer dinheiro agora, o que eu faço? Eu baixo o meu
preço. Então, aí que é o desafio da prefeitura, como é que ela entra no mercado com uma
moeda que ela regula, que compete com outra moeda que é o mercado que regula. Ela tem
que aprender a se adaptar a esse valor de mercado. Então, se ela coloca um dispositivo na
lei que diz, por exemplo, que o metro quadrado vai custar X, e o mercado de transferência tá
20% abaixo disso ela não vai vender o potencial dela. A não ser, claro, a venda de outorga é
mais rápida do que a transferência de potencial, então, se eu tenho um empreendimento
agora com prazo para sair, eu vou pagar por uma transferência mais caro porque eu vou
tenho pressa e o mecanismo da transferência é, em volta da operação mais complexa, mais
demorada. Aí pode ser o diferencial. A agilidade da venda, do potencial, frente a um preço.
Agora, são essas coisas que a gente entende, por exemplo, que não poderia tá no texto da
lei. Se você põe no texto da lei que o custo vai ser mil reais o metro quadrado. Tá bom. A
prefeitura estipulou, esse é o preço, só que aí o mercado entra em declínio, a transferência
cai, o valor do preço do metro quadrado pra transferência de potencial cai, e o preço da
prefeitura tá lá em cima e ela não pode mexer a não ser que altere a lei. Esse é o tipo de
coisa que poderia estar, por exemplo, num decreto. Ou por outro lado, às vezes o mercado
se aqueceu de tal forma, né, que tá tendo ágil lá na transferência e o preço da prefeitura
ficou baixo porque a prefeitura tá deixando de arrecadar, porque não consegue cobrar o
quanto aquilo vale. Então, é o tipo de dispositivo que é importante que seja dinâmico nesses
dez anos. Não dá para você travar um valor em dez anos, entende? Você tem que ter outro
mecanismo, ou que leve em consideração ao valor real, ou que leve em consideração o
valor do IPTU, mas algum dispositivo que você possa flexibilizar esse dispositivo ao longo
dos dez anos. Dez anos é um horizonte muito longo pra você ter esse tipo de
engessamento.
MMS: Com relação a esses instrumentos, a Fecomércio não tem atuado, assim, para
manter ou ampliar algum deles?
R5SP: Não, a gente entra na verdade na discussão conceitual, essa que é a questão. A
gente precisa dispositivos hoje, no momento atual, ano 2018, qualquer coisa que possa
encarecer o valor do metro quadrado a gente tem que lutar para não deixar acontecer,
porque o mercado já tá estagnado, a construção civil está estagnada, então o emprego
gerado na construção civil tá parado, praticamente, isso impacta em queda de renda, de
geração de emprego e renda, que atrapalha o comércio. Então, assim, no nosso conceito
qualquer coisa que aumente o valor do metro quadrado do terreno hoje é um tiro no pé da
prefeitura, ela vai botar o dispositivo e ela vai... o mercado já tá em dificuldade, ela vai piorar
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essa situação, é nesse sentido, nessas discussões mais gerais que a gente entra,
entendeu? Esse dispositivo vai encarecer o valor do imóvel? Vai. “Pessoal do IPPUC, fique
atento aí, vai encarecer”. Pode ser que seja estratégia da prefeitura, precisa arrecadar?
Tudo bem. Mas nosso papel é mostrar que aquilo pode gerar um impacto, um efeito
colateral que talvez eles não tenham segurança. É essa contribuição desse grupo nesse
sentido. Como isso vai impactar o valor do metro quadrado, por consulta no final, não estou
falando do construtor. Nós cidadãos que vamos comprar o imóvel, esse imóvel vai ficar mais
caro.
MMS: E em relação a esses instrumentos, você acha que algum deles é o mais apropriado
pra política urbana? Daí não pensando em termos de mercado, pra política urbana, você
acha que tem algum que é mais…
R5SP: A justificativa que a gente tem nessas discussões para a existência de outorgas é o
seguinte: você tem um parâmetro básico, isso aqui é o que o município quer que você faça,
só que a gente permite que você faça mais, desde que você esteja disposto a pagar por
isso. Eu tenho dúvidas, aí assim é uma questão pessoal, de que até que ponto isso é
efetivamente urbanístico ou se é arrecadatório. Porque, assim, eu quero que você faça tal
coisa, mas eu permito que você faça outra desde que você pague, eu entendo que por um
lado você tá criando um dificultador, pra que não seja feito aquilo que você não quer
priorizar, tá? Então, por exemplo, o exemplo lá do imóvel comercial que a gente tava
falando. Você fala assim: "você pode fazer 100, mas eu deixo você fazer 400 desde que
você pague", eu entendo assim, eu quero 100 e eu crio um dificultador pra você, pra você
fazer os 400. E você tem que tá muito afim de fazer e com o dinheiro no bolso para fazer. Eu
até entendo o lado urbanístico disso, você limita um pouco o desenvolvimento para o lado
do aspecto urbanístico, mas me parece meio: “tá bom, então pagando pode”. Então, fica um
negócio meio, assim, eu não acho que isso fica muito urbanístico, mas eu não sou
urbanista, sou engenheiro químico inclusive, não sou nem do mercado. Mas me parece
muito mais um instrumento, no caso da outorga e da PEG, me parece muito mais um
instrumento de arrecadação do município do que urbanístico. Diferente da transferência,
porque a transferência você está deixando de edificar uma determinada região ou um
determinado lote e aí você como contrapartida pra defender urbanisticamente aquilo você
tem uma compensação do outro lado da cidade. Aí é urbanístico, então, eu entendo a
transferência, principalmente pela origem do potencial a ser transferido, preservação de
áreas verdes e imóvel de interesse histórico, cultural, aí é urbanístico. Aí você compensa
aquele benefício urbanístico com um potencial construtivo pra ser utilizado em outro lugar.
Aí beleza. Agora, outorga e PEG eu fico em dúvida. Eu vejo que tem os dois lados, eu acho
que tem um lado, assim, eu limito o parâmetro básico e permito um parâmetro maior, então,
você tem que: "eu quero isso, assim mesmo'', mas você insiste em fazer mais, então tem

98

que pagar por isso. Eu entendo que de certa forma, urbanisticamente, ele tenta defender,
mas eu não sei se na prática acontece isso. Eu, sinceramente, não sei se, eu acho que cai
no seguinte: eu não sei se alguém deixa de utilizar o parâmetro permitido, desculpa,
permissível, porque ele custa. "Ah, eu quero fazer um empreendimento comercial em
determinada região, eu quero fazer parcelamento em tantos metros quadrados, ah mas a
prefeitura só me deixa fazer 100 então eu vou fazer só 100". Eu não acho que isso aconteça
na prática, porque na prática o cara vai usar todo potencial que ele tiver do terreno, aí ele
não é urbanístico. Se você entender que alguém deixa de fazer um andar a mais, que
alguém vai fazer algo a mais, então assim, você tem, por exemplo, o eixo estrutural que
você pode construir coeficiente quatro, e pode comprar mais um de outorga. Quantos
coeficiente pode? Quantos projetos com coeficiente quatro são aprovados? Eu não sei nem
se essa estatística, é um bom estudo. Eu imagino que nenhum, eu imagino que todo mundo
faça consigo pagando uma outorga. Então, o plano urbanístico fica de lado, aí virou
meramente arrecadatório. Eu não tenho essa estatística, é uma boa pergunta, quantos dos
projetos – um baita estudo, até para o Ippuc fazer – quantos dos projetos, claro você tem
que pegar os projetos maiores, não é a casa, não é comércio pequeno... Mas pensar, por
exemplo, em prédios residenciais: quantos prédios residenciais foram feitos com cálculo de
parâmetro básico? Não tiveram, não usaram do parâmetro adicional permitido pela outorga
e transferência. Isso é uma boa estatística, uma boa pergunta. Eu não tenho ideia.
Intuitivamente, eu não faria, eu pagaria para usar o parâmetro máximo, a não ser que o
preço esteja alto demais. Como hoje com o instrumento da PEG, que é um custo
relativamente baixo, eu imagino que todo mundo usa o potencial permissível, o máximo que
o meu terreno pode me dar. Imagino, é um chute não tenho esse dado não. Então, se essa
minha tese for verdade, então, não é urbanístico, é arrecadatório. Se não, se eu estiver
enganado, não, a maioria dos empreendimentos está no parâmetro básico, aí é urbanístico,
aí eu consegui aquela trava que eu queria. Não sei, é uma boa pergunta, é um bom dado
para você estudar no seu departamento.
MMS: Sabe que a gente levantou, mas você me deu um clique agora do que levantar
mesmo, porque a gente chegou a fazer isso inclusive no eixo estrutural, esse tipo de estudo,
só que a gente tá considerando todas as edificações, então por exemplo, nos eixos
estruturais que são bem afastados da região central não há muita demanda para ter
edifícios verticais, então tá saindo quase só embasamento ali que é comercial, mas porque
não há uma demanda do mercado para se, mas aonde há interesse....
R5SP: E o terreno é mais barato.
MMS: Exatamente.
R5SP: Agora onde o terreno é caro, por exemplo, eu duvido que sai um prédio na República
Argentina, aqui no Água Verde, no Portão, vou falar da região que é onde eu moro.
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MMS: Com quatro pavimentos.
R5SP: Não vai sair, porque o custo do terreno é muito caro para você não construir o
máximo no terreno que você pode. Eu acho que essa equação vai funcionar assim.
MMS: É, porque quem tá vendendo o terreno ele já pensa no máximo uso, então ele vai
cobrar o que…
R5SP: Exatamente. Agora, eu vou fazer o mesmo alerta que eu fiz quando eu vi o professor
falando, fazendo aquela continha de regra de 3 que na minha visão é irreal. Saiu com o
máximo pagando quanto? De repente, assim, você foi pagando o PEG, compensou fazer
por um determinado preço, mas e se essa moeda fosse mais cara, será que teria saído? Só
o mercado vai saber dizer. E a gente cai muito naquela equação, valor do metro quadrado,
valor do metro quadrado. Em Curitiba, pelo perfil da cidade é um dos mais caros do Brasil.
"Ah não, não é, mas nós somos o 9° mais caro". É, mas você compara com o que? Com
cidades que não tem mais área para crescer. Você compara com o Rio, onde não tem mais
onde crescer. Você compara com São Paulo, que não tem para onde crescer. Agora,
compara com cidades como Curitiba que você tem ainda muita área onde você poderia
edificar, tal, tal, tal. O custo de Curitiba é altíssimo e um pouco é por conta disso. Então, é
um balanço de mercado que não é matemático. "Ah, se eu aumentar 10% do valor do metro
quadrado nesse meu empreendimento eu consigo vender?" O empreendedor, ele que vai ter
essa medida. Se ele achar "não, com esse preço eu não vendo", ele não faz. E aí, claro,
quando você põe a outorga, você encarece o valor do terreno, sem dúvida. Tem inclusive
alguns cases, eu acho que São Paulo é algum deles, por exemplo. São Paulo baixou o
coeficiente básico para um e qualquer coisa você vai comprar uma outorga. Isso é
urbanístico? Isso não é urbanístico, isso é arrecadatório. Mas é uma situação diferente, São
Paulo já não tem muito para onde crescer, diferente da gente, a gente tem muitas zonas
pouco habitadas, com densidade muito abaixo do que o nosso plano Diretor prevê.
Pouquíssimas são as regiões que já estão com a densidade prevista para 2040, desculpa,
para 2020. A grande maioria não cresceu, mas eu acho que essa equação, respondendo a
tua pergunta, é urbanístico ou não é: para mim, eu tendo achar que não é urbanístico.
Urbanístico é você dizer: não pode fazer. A partir do momento que você diz que não pode,
mas se você pagar pode, pra mim é arrecadatório, conceitualmente falando.
MMS: Bom, a próxima pergunta vai entrar justamente nesse rebaixamento do coeficiente.
Porque, assim, na minha dissertação eu tô comparando o que diz a teoria com o que
acontece na prática. Até por isso que eu tô entrevistando vocês que são do mercado. O que
que diz a teoria? Na verdade quando o instrumento surgiu, que foi na década de 70 lá na
França, a ideia era ter um coeficiente único, porque antes se tinham vários coeficientes na
cidade e se dizia que ''ah, você tá valorizando mais a terra onde tem coeficiente alto",
porque justamente quem vai vender vai vender pensando no potencial que é maior. Então, a
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ideia do instrumento era você ter o mesmo coeficiente para todo mundo. Você continua
tendo o máximo (o máximo seria o urbanístico), esse daqui não seria urbanístico, o básico.
E você dá uma compensação pra investir em infraestrutura, tudo mais, para justificar o maior
adensamento. Então isso é o que diz a teoria. Em Curitiba isso não foi feito, como a gente
sabe, existia um máximo, o que foi aumentar o máximo e vender essa diferença, quando ele
foi

instituído.

R5SP: Que é o modelo que tá hoje na lei.
MMS: Exatamente, que é o modelo que tá hoje na lei. A teoria diz que se você abaixa o
coeficiente, isso é teoria, se reduz o preço da terra, porque você tá tirando um patrimônio
daquela pessoa, porque ela não vai poder construir tudo o que ela poderia construir antes.
Você concorda com isso ou você acha que isso não abaixaria o preço da terra?
R5SP: Eu vou te devolver com uma pergunta. Vou pegar um exemplo, que eu não conheço
e não sei do que é, mas eu vou pegar um exemplo que pra mim é emblemático. Você
conhece o Shopping Mueller. Em frente ao Shopping Mueller tem um estacionamento
enorme. Você tem um potencial construtivo de coeficiente cinco e lá continua sendo um
estacionamentozinho sem vergonha. Por que que o cara não constrói ali?
MMS: Porque ele arrecada mais, não sei.
R5SP: Ou porque ele não precisa. Ou porque ele não precisa. Então, vamos lá. Eu tenho
um terreno, hoje, esse meu terreno vale 1 milhão. Você pode mexer no coeficiente que for,
pra mim, meu terreno vale 1 milhão, e eu não tô disposto a vender por menos que 1 milhão.
MMS: Porque você não precisa vender, nesse momento.
R5SP: Não preciso vender. Ah, apertou e eu preciso vender? Aí eu aproveito lá e vendo
pelo preço que eu quiser. Tem sentido? Tem sentido. Quanto maior o potencial de
aproveitamento de um terreno, mais valor ele tem. Tudo bem, em tese. Aí você tá falando na
teoria. Na prática o cara não vai vender porque a prefeitura acha que o terreno dele perdeu
valor. E eu vou te dizer mais: isso pode trazer muitos processos judiciais pra prefeitura
porque eu tenho uma poupança que é um lote num determinado lugar, aí do dia pra noite
uma lei diz que o lote vale 20% menos do lote que ele valia, quem vai indenizar a perda do
meu patrimônio? Então, assim, por um lado, eu acho, assim, hoje, eu acho completamente
inviável você fazer um regramento desse tipo. "Ah, joga o coeficiente para 1". Acho inviável
porque você vai tá tirando valor patrimonial do cidadão. Eu comprei o terreno, o terreno tinha
um coeficiente tal. Como é que você tira um direito adquirido meu? Então, o primeiro ponto é
esse. O segundo ponto é, na minha visão, é que na prática o cara não vai vender.
Simplesmente não vai vender, a não ser que ele precise. Mas, via de regra, eu tenho um
patrimônio eu quero que aquele meu patrimônio vale tanto. Aquele cara que tem aquele
terreno que tem um potencial construtivo enorme no local maravilhoso, por que que ele não
constrói? Não sei, não conheço, mas muito, ele não precisa do dinheiro. Tá rendado ali,
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alguém tá faturando, eu faturo porque o cara me paga um royalty lá pelas vendas que ele
tem do estacionamento, eu não preciso do dinheiro, quanto mais tempo eu passar, mais o
meu terreno se valoriza. Não vai ser o fato da prefeitura mudar o coeficiente que vai me
fazer vender ou vai custar mais barato. Eu acho que essa equação, o mercado vai se
regular. Eu acho que quem tende a perder, principalmente são... os ricos, os especuladores
não vão perder, não vai vender, porque não precisa. Quem vai perder é a tiazinha lá, que
tinha uma casa, e aí ficou para o herdeiro e o herdeiro quer vender, aí você vai perder.
“Precisei vender e aí eu...”. Mas eu não acho que isso vai baratear o valor de imóvel, de
terreno e de metro quadrado. E se baratear não é a na mesma proporção. Então, eu acho
que o tiro sai meio pela culatra. E tem uma outra coisa, que é a conta que eu acho que
muitas vezes o poder público não consegue fazer. Quando o Estado fala em aumentar a
arrecadação, o que que ele faz? Aumenta ICMS. A alíquota do ICMS. Você aumentar a
alíquota do ICMS significa que você vai arrecadar mais, e na mesma proporção? Nem
pensar. Então, um produto com ICMS 12, eu passo ele para 18, quer dizer que eu vou
aumentar 50% da minha arrecadação de ICMS daquele produto? Não. Você pode aumentar
um pouco, não na mesma proporção, ou você pode perder, porque o teu estado vizinho tá
mais competitivo que você e agora o cara que, o Boticário, que tinha um CD aqui não tem
um CD aqui mais, tem um CD em São Paulo porque o ICMS lá é mais barato. Então você
aumenta um imposto achando que vai arrecadar mais, no fim você vai arrecadar menos. Na
minha visão aquilo lá aconteceria com um mecanismo desse. Por que? Porque quando você
baixa o coeficiente, você diminui, por exemplo, o número de habitações. Quando se diminui
o número de habitações, você vai ter menos unidades pagando IPTU. Então, de repente
você vai poder pagar mais na outorga agora e você vai perder pelo resto da vida. Então, são
essas equações que não são tão simples. Eu entendo essa teoria, mas não concordo com
ela. Eu acho que você baixar coeficiente para um é um tiro no pé. Você vai travar o
desenvolvimento da cidade, primeiro, que até essa... por mais que a teoria seja correta, que
quando você baixar o coeficiente o valor da terra vai cair, eu não concordo e já te disse
porque. Porque eu não vou perder meu patrimônio porque a prefeitura acha que ele vale
menos. Pra mim vale tanto e vai valer, a não ser que eu precise vender e que eu tenho que
queimá-lo. Caso contrário, ninguém vende um apartamento mais barato do que já comprou.
Já viu alguém vendendo mais barato do que já comprou? Difícil. Só se tiver precisando do
dinheiro. "Tô ferrado, tô com problema de saúde, na família dele", aí você queima. Mas, se
não, ninguém vai vender um imóvel por menos do que ele comprou. Não importa o que a lei
diz, tô nem aí com o que a lei de zoneamento falou. Meu terreno eu comprei por 1 milhão e
vale 1 milhão. Então, mesmo que em tese isso acontecesse, o que eu já acabei de reforçar
que eu não acho que vai acontecer, quanto tempo demora pra esse mercado se adaptar?
Quanto demora efetivamente pra esse valor de terra cair? Se é que cairá. E o que que vai
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acontecer com o mercado nesse período? Vamos supor que demore cinco anos para o
mercado se adaptar a essa realidade de coeficiente um. É cinco anos que a construção não
vai fazer nada, até isso se acomodar. Então, eu acho que, independente da origem, talvez
se tivesse nascido nesse formato, tudo é coeficiente um e aí você paga a outorga, se tivesse
nascido nesse formato até que tudo bem. Mas você pega hoje uma realidade que já tá
instituída e falar "agora vamos mudar tudo"? Esquece. Você vai matar essa capacidade, que
é o tipo de caminho que é muito perigoso. E acho que talvez nesse sentido vale fazer uma
outra observação: quando você tá pegando uma cidade nova, ou que está começando a se
desenvolver, é uma realidade. Bom, é coeficiente um onde eu tenho, pelo fato de eu ter
coeficiente um eu tenho baixíssima densidade, por consequência minha necessidade de
infraestrutura urbana é menor. Eu vou, tal, tal, tal, legal. E aí eu cobro a outorga porque você
vai adensar mais. Eu como poder público vou ter que colocar mais recurso naquela região,
porque aumentou densidade lá populacional, eu tenho mais cidadãos para atender, então eu
preciso de uma contrapartida financeira pra fazer isso. Essa teoria tá legal. Então, eu vou
começar uma cidade planejada do zero hoje, bacana, coeficiente um, onde você quiser fazer
mais você faz e eu vou ter compensação financeira pra te prover ainda. Só que Curitiba não,
porque Curitiba, lá atrás – aí eu aprendi isso também agora –, lá quando o Lerner começou,
quando o Ippuc começou com a questão do eixo estrutural, foi ao contrário. Ele falou assim:
"eu quero adensar aqui, eu fiz a estrutura primeiro e agora eu quero que você habite". E não
conseguiu habitar até hoje, tanto que as pontas dos eixos estruturais são praticamente
subutilizadas. A ideia do projeto, eu apesar de achar isso uma estupidez, mas, contrataram
um arquiteto fodão que disse que tinha que ser assim, o pessoal acreditou. Eu acho uma
estupidez o que ele fez, nenhuma cidade cresce assim. A cidade cresce do meio para fora,
em anéis. Em qualquer cidade do mundo, bom, no mundo eu não sei, mas as que eu
conheço funciona assim. Mas ele resolveu fazer um eixão. Ele botou a infra primeiro,
canaleta de ônibus, via expressa de um lado e de outro e falou: "eu quero que você ocupe
aqui e porque eu quero que você ocupe aqui eu te dou coeficiente quatro, coeficiente cinco,
tal, tal, tal, porque eu já botei a infra”. Então, nosso momento em Curitiba é ao contrário, eu
quero preservar aonde eu não tenho infra, tanto é que você praticamente não pode comprar
a outorga em ZR, certo? ZR2, ZR3 você não pode comprar outorga. R3 só na de transição.
A do Prado Velho agora vai mudar, vai ser uma zona de uso misto. Mas ZR1 nem pensar e
na ZR2 também não. Então, você quer preservar aquelas grandes zonas residenciais de
baixa densidade, que são longe e que você não tem infra. “Eu não quero habitar demais
aquilo ali porque se eu habitar demais aquilo ali eu tenho que levar um ônibus que hoje não
chega, eu tenho que levar um transporte público, escolar, hospital, tal, tal, tal”. Perfeito.
Agora, aonde você já, a cidade já está infraestruturada, você, como é que você... A vida
inteira, há 40 anos, você diz: “eu quero adensar o eixo estrutural, e para adensar o eixo
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estrutural que eu já construí, eu te dou coeficiente para incentivar”. Como é que você chega
agora e diz que o coeficiente é um? Esquece, tá na contramão. Então, assim, acho que a
ideia de coeficiente um e da outorga vale para uma cidade nova, uma cidade que está
começando, uma cidade projetada, planejada, por exemplo. Mas não para uma cidade que
já tem 40 anos que definiu o que ela quer adensar e já infraestruturou. E aonde não tem
infraestrutura essa regra acaba valendo. Qual que é o coeficiente ZR1, 2 e 3? Já é assim,
onde eu não tenho. Então, vamos voltar, eu estou definindo uma ideia contigo aqui, eu to
falando que é o que eu aprendi de urbanismo nesse tempo. Eu já formei meu raciocínio,
legal. Para áreas onde não há infra, coeficiente um e o resto outorga porque aquela outorga
eu vou investir na infra. Boa. Onde já tá infraestruturado, esquece, a estrutura já tá lá, aí é
meramente arrecadatório. E vai travar, você não vai fazer. Eu tenho uma zona
infraestruturada, coeficiente cinco. De um dia para outro a lei diz que agora o meu
coeficiente é um, e eu tenho que pagar a outorga? Pra onde vai o custo disso? Não se
viabiliza. Então vale para zonas onde você não quer adensar porque não tem infraestrutura
urbana, beleza, coeficiente um. Qualquer outra coisa fora disso, tem que fazer... Tanto é que
a lei prevê, por exemplo, conjuntos habitacionais, você tem que deixar X% da área para
colocar infra, praça, posto de saúde, não sei o que. Tem que doar ao município, e esse é um
instrumento. “Olha lá não tem nada, você quer construir lá? Me dê 40%, acho que é 40, 40%
do terreno que eu vou colocar infraestrutura lá, e me paga a outorga pra fazer isso. Aí tem
sentido. Não tem sentido cobrar em eixo estrutural, em eixo de adensamento, que são... em
vias prioritárias, que são aonde a infraestrutura já está, o transporte já passa, o posto de
saúde já tá instalado, e aí às vezes eu subutilizo esses equipamentos públicos, porque eu
não estou adensando recentemente lá. Então, Curitiba fez o contrário, ela criou a infra
primeiro, nessas regiões, e agora falou "pessoal, vem morar aqui". Só esqueceu de
combinar com os russos, né? Porque: "olha, você vai ter que ficar em uma via de expresso
que vai passar ônibus barulhento, você quer morar perto de um ônibus barulhento?”. Tem
que combinar essas coisas primeiro com quem vai fazer. Mas eu acho que é isso, acho que
essa ideia do coeficiente um, ela pode ser válida pra regiões pouco adensadas ou pouco
infraestruturadas, ou cidades que, enfim, ... Aí aonde você tem infraestrutura, não, então, eu
acho que a nossa lei já é assim: ZR1, ZR2, ZR3, coeficiente é um. ZR4 é infraestruturada, tá
infraestruturada, tem tudo. Aqui é ZR4, aqui onde nós estamos é ZR4. Tem ônibus aqui,
ônibus ali, ônibus acolá, rede de esgoto, hospital, tem tudo aqui. Por que que eu não posso
ocupar aqui? Então aqui você pode adensar um pouco mais.
MMS: É, agora as últimas 3 perguntas são mais relacionadas ao processo de participação
mesmo. Você acredita que nesse processo, todos os segmentos sociais – porque o do setor
produtivo é um segmento da sociedade –, você acredita que todos os segmentos eles têm a
mesma capacidade de participar e poder de participar?
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R5SP: Eu acho que poder de participar sim, por causa das audiências públicas que
aconteceram, o próprio Concitiba é um instrumento onde você pode... As instituições lá,
representativas, podem levar as opiniões e as ideias. O problema maior, que eu acho que é
assim, é a capacidade de contribuir. Porque toda essa análise que a gente tá fazendo, com
todo o respeito a qualquer entidade, mas assim, a Associação dos Moradores do bairro X
tem condição de ter esse nível de discussão que a gente tá tendo aqui? Conhecimento
técnico, conhecimento de mercado? Muitas vezes não. Então, assim, o espaço, a abertura
para consulta popular eu acho que existe, e existiu. Foi feito muito fortemente no final do
ano passado, as audiências públicas em todas as regionais, em espaço amplo, acho que o
Ippuc abriu isso de forma muito interessante. Mas são espaços em que você não vai ler a
vírgula da lei. E eu acho que este é o papel que o G10 prestou, na verdade, foi uma
contribuição das entidades pra cidade de fazer uma análise técnica aprofundada, uma
consultoria que nós de repente prestamos para a prefeitura, para o Ippuc, sem cobrar nada,
feito nos nossos, nas horas de folga, à noite, fim de semana, pra tentar contribuir. Porque ali
quando você lê a vírgula da lei... Eu, por exemplo, quando levei para uma reunião que nós
tivemos no Conselho de Urbanismo: "olha, aqui tem um “e” que deveria ser “ou”". Quem vai
ter essa capacidade técnica de ler um texto da lei e falar escrito "e". Inclusive era sobre a lei
da outorga e transferência. "Você poderá fazer tal coisa desde que utilize outorga onerosa
“e” transferência construída". O que isso diz? Que você tem que comprar as duas moedas.
É isso que a Lei tá dizendo para mim. Ah, na prática, pode ser que o Conselho de
Urbanismo entenda diferente, mas a lei diz que "e", é aditivo, conjunção aditiva, você tem
que usar este "e" este, não este "ou" este. Isso faz toda diferença. Então, não é por
exemplo, numa audiência pública, não é a tal ONG... Até que se, de repente, aquela
associação dos moradores tiver dentro do seu público, dos seus associados, alguém com
conhecimento, um urbanista que esteja disposto, à disposição, pra fazer esse trabalho, ele
tem espaço para mostrar isso no Ippuc. Ele leva para o Concitiba: "olha, tá aqui Concitiba,
gostaria que vocês entregassem para o corpo técnico do Ippuc este nosso relatório com
todas as considerações a respeito da lei. Esse espaço existe e o Ippuc tem essas portas
abertas. Então, acho que a possibilidade de participação é muito ampla e eu acho que tem
um mérito bastante grande do prefeito e do Ippuc nesse sentido. Agora, com que qualidade
a sociedade como um todo consegue contribuir? Não consegue, porque é um conteúdo
muito técnico. Quem contribui é arquiteto, urbanista, é construtor que vai entender "olha,
nesse preço não vai", "neste preço vai", "olha, vai travar aqui", "olha, naquela região já não
dá". O pessoal da comissão de valores mobiliários, imobiliários, CVI, participam muito
fortemente, eles têm essa visão mais clara que todo mundo. Quanto é que vale hoje um
terreno em ZR2 naquela coisa? Ponto, ele foi na lata, vale 700 metros quadrados, vale 1000
metros quadrados. Então, como que uma ONG, como é que uma associação de moradores,
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como é que o movimento social vai ter capacidade técnica de discutir esse nível de detalhe
na lei? Não terá, infelizmente. Bom que tivesse, mas não terá. Então o papel que a gente se
prestou a se fazer nesse grupo, no G10, foi fazer essa análise técnica em nome da
sociedade como um todo. E a gente, assim, é um pacto nosso, desde o início das
discussões, quando a gente falou, vamos ao prefeito dizer: "Prefeito, precisa rever a lei.
Essa lei que o senhor herdou da gestão anterior tá muito travada e precisa ser discutida",
nós fomos com um acordo: não se discute interesse individuais, ninguém vai discutir terreno
Y, terreno Z, e nem corporativos. Então, quando a gente fala, eu, por exemplo, quando falo
de que a gente tem que evitar reduzir o custo da terra, eu não tô defendendo o setor da
construção civil que quer construir num imóvel mais barato e tal, eu tô defendendo um
cidadão, meu empregado do comércio, que tem que pegar ônibus porque agora ele tá
morando em Campo Largo, porque aqui tá caro demais, ou a minha diarista que acorda às
4h30 da manhã pra vir de Araucária lá para casa. É essa a visão mais macro da sociedade
como um todo e com este foco. A gente tá num momento que precisa gerar emprego, e
trazer renda, dar essa dinâmica econômica para o município, pra ajudar a sair da crise, e a
gente tem dez, a lei tem dez anos, a lei é super curta. Então pensando no curto prazo, nos
próximos cinco anos a lei não pode atrapalhar. A gente tá num momento que precisa
respirar, então se a lei atrapalha esse empreendedorismo, se a lei atrapalha o dinamismo
por exemplo da construção civil, que é o maior gerador de emprego, ela vai tá fazendo um
desserviço para o seu município. Então, eu acho que nesse sentido, talvez o pessoal possa
ter algum preconceito em relação ao G10, porque quando você olha assim, são entidades
basicamente empresariais né. São a Associação do Comércio, da construção civil, dos
arquitetos, a Comissão de Valores Mobiliários que são as imobiliárias, o Secovi que são os
condomínios, então, você olha de forma geral e é a sociedade empresarial. Mas o foco não
é assim, "ah, eu quero enriquecer o empresário", não é esse o papel do grupo, o papel do
grupo é olhar a cidade como um todo. Pra mim, ótimo você falar assim... Poxa, nesse
terreno do lado, eu tô com um projeto aqui do lado que não passa na prefeitura. Olha, eu
nunca levei o número da matrícula do imóvel, da Fecomércio aqui, duas quadras, dois lotes
pro lado, é uma ZR4, tem limite de altura. O nosso projeto é mais alto, ele tinha sido
aprovado no Conselho de Urbanismo. Quando o Greca assumiu, não sei se você lembra,
ele bloqueou tudo para trás e o nosso tá travado lá, não tá saindo. Em momento nenhum, eu
levei o número da matrícula, região do meu terreno pra discutir, pra ver como que na lei eu
resolvo o meu problema. É um pacto nosso, a gente discute macro, zona, zoneamento,
mancha de zoneamento, a ZR4 tal. Inclusive, tem coisa que a gente questiona, a gente
questiona o Batel, a ZR4-Batel. Questiona por que? Porque é uma zona extremamente
infraestruturada, muito perto do centro, tem tudo, e o coeficiente é aquilo. Por que? Porque
quem tá lá tem cacife, tem peso político e não quer um prédio que faça sombra na mansão
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dele. Por isso, essa zona – então a gente é contra isso –, essa é uma zona que a gente fala:
“isso teria que mudar”. Politicamente pode ser complicado, não sei se a prefeitura vai fazer,
mas tecnicamente é uma absurdo você ter uma ZR4 no meio do Batel, entre uma Visconde
de Guarapuava e um Champagnat, que você só pode ter casa baixa. Você tá subutilizando
a infraestrutura do município, independente de quem tem terreno lá. Não quero saber quem
tem terreno lá. Mas a gente sabe que é uma zona infraestruturada – é aquele argumento
que eu te disse –, se ela é infraestruturada, você deveria incentivar a ocupação. Neste caso,
especificamente, isso não acontece. Por outro lado, zonas pouco estruturadas, Xaxim, não
adianta você aumentar coeficiente de altitude, você vai aumentar no eixo de adensamento,
mas no miolo da zona não, é coeficiente um e acabou. É ZR3 e pronto, porque lá qualquer
coisa que você fizer que adensa é preciso, a prefeitura vai ter que botar lá e não vai ter
dinheiro para investir. Então, tem muito sentido, assim, essas discussões no grupo, sempre
tem sido de forma muito geral, genérica, pensando a cidade. E o urbanismo também,
pensando uma discussão que a gente teve por exemplo: estacionamento no recuo. Olhando
para o lado do empreendedor: “cara, deixa eu estacionar, o cara parar no meu recuo para
comprar pão na minha padaria”, o Ippuc não abriu mão disso, porque ele entende que
urbanisticamente fica feio aquele monte de estacionamento, e não mexeu, vai ficar assim.
Quer estacionamento, põe no fundo do terreno, põe dentro do lote, mas no recuo a gente
não vai permitir estacionamento. É urbanístico e ponto, não se mexeu.
MMS: E aí, bom, você não acha que houve um sombreamento do G10 com o Concitiba?
R5SP: Muito pelo contrário, acho que o G10 teve um, apesar de não ter sido formal, o
trabalho do G10, primeiro, nada teve a ver... O Concitiba ele tem um espaço inclusive oficial
para colocar as opiniões dele. A gente conhece a representação, estamos no Concitiba, mas
jamais dentro do Concitiba você teria capacidade, condição, de ter esse nível de discussão
que a gente teve. Só para você ter uma ideia, eu posso errar os números, mas pelas nossas
contas nós tivemos em torno de cento e... Na primeira fase, que é esse projeto que está na
Câmara hoje, nós tivemos cerca de 130 horas de reunião, discutindo, lendo, a lei. Como
dentro de um Conselho você vai conseguir ler as vírgulas da lei? Não acho que teria. Agora,
dentro da reunião do Conselho: "ah, o Conselho poderia ter instituído um grupo de trabalho,
poderia ter feito o mesmo trabalho que fizemos?”. Poderia, por que que não fez? Por que
que o Concitiba não elegeu quatro ou cinco pessoas para fazer o trabalho que o G10 fez?
Porque não quis. Agora, nós fizemos o nosso trabalho e acho até que como uma forma de
contribuir para a cidade. Transforma as horas desse pessoal, desses arquitetos, desses
engenheiros, minha, da Fecomércio, da CVI, das dez entidades, quanto nós nos dedicamos
fora dos nossos horários de trabalho sem receber um centavo por isso? Converte isso em
hora trabalhada, valor hora, e vê qual foi a contribuição econômica que esse grupo deu para
essa discussão técnica. E, assim, não é uma discussão, volto a enfatizar, com um objetivo
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de defender interesses do setor. É pensar a cidade e alertar: "olha prefeitura", claro, através
do IPPUC, "esse dispositivo que você tá colocando aí é um tiro no pé". No nosso
entendimento, com esse dispositivo, vai acontecer isso, isso e isso. A decisão final, não
fomos nós que mudamos a lei, nós mostramos a proposta. Muitas coisas o Ippuc percebeu
que realmente o texto da lei dava margem à interpretação, deveria ser melhor escrito,
determinado dispositivo deveria ser repensado. Mas o trabalho foi do Ippuc, a nossa
contribuição foi uma contribuição técnica, complementar, que foram sugestões. A decisão
final, se aquilo iria ser acatado ou se não é acatado é a técnica do Ippuc. Tanto é que nós
não... Tudo que nós trabalhamos em cima da legislação que tinha sido objeto das consultas
públicas. Então, nós na verdade fizemos uma discussão técnica mais aprofundada em cima
das audiências públicas. Porque na audiência pública como que você discute a vírgula do
texto da lei na audiência pública? Não discute. Se você não fizesse trabalho adicional ou
complementar, você não chega nesse nível de discussão. E eu acho, assim, na nossa visão,
e aí eu falo como Fecomércio também, a forma como esse processo vem sendo conduzido
trouxe muito valor agregado a essa lei. A lei que foi para a Câmara é muito boa e é muito
melhor do que a primeira versão que tinha, independente dos pontos de vista que a gente
conseguiu validar e o Ippuc concordar, independente disso do que o Ippuc não concordou.
De forma geral, a gente entregou um produto muito melhor na Câmara de Vereadores do
que aquela primeira versão. E acho assim, a gente vê… Eu tô acompanhando um pouco
mais de longe agora, porque na verdade como a lei foi para a câmara agora não cabe muito
o momento para discutir, mas a gente ouve rumores de que o Concitiba tivesse reclamado
desse trabalho. Cara, tinha que agradecer, porque a gente fez um trabalho técnico porque
nem… Não vou dizer o próprio Ippuc, porque só o Ippuc tinha feito, com a visão muito
interna de planejamento, sem uma visão de mercado. A gente agregou valor no projeto de
lei com essas contribuições que a gente mandou, que se foram acatados ou não a decisão é
do Ippuc e não nossa. Então, assim, eu acho interessante. A gente ouve dizer que o
Concitiba está questionando, mas por que que o Concitiba não fez nenhum trabalho? Quem
disse que o Concitiba não podia ter feito, entregado o relatório? Podia, do mesmo jeito que
as entidades fizeram, o Concitiba poderia ter feito, como qualquer outra instituições poderia
ter feito. Se a OAB quisesse fazer, por que a OAB não fez? E volto a reforçar, não tem nada
lá nas nossas sugestões, nos nossos alertas, nas nossas recomendações, que não seja
técnica e pensadas na cidade como um todo. Não tem absolutamente nada que seja
pontual, que seja de interesse individual, corporativo, absolutamente nada. Então, eu acho
que é uma contribuição técnica importante, eu não acho que sombreou não. E se sombreou,
sombreou porque o Concitiba não investiu a sua energia para fazer isso. Podia ter feito, o
IPPUC nunca fechou as portas para ouvir e receber contribuição de quem quer que seja. Na
minha visão, vendo de fora.
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MMS: Última pergunta: Ainda resta alguma demanda da tua entidade que não foi
contemplada, e que você acha, ou os teus representados, alguma coisa assim, que em
termos de uso e ocupação do solo, que deveria ser investido na cidade?
R5SP: Tem uma série, tem um monte. Mas aí você tá querendo assim, do teu interesse
corporativo? Tem coisa? Tem um monte, e que ficaram de lado em função dessa questão
maior. Por exemplo: estacionamentos. Estacionamentos é uma questão que, claro, é uma
questão de uso comercial de algumas vias prioritárias, que o IPPUC entende que não tem
que ter comércio. A gente fala: "cara, por que não tem que ter comércio?” Claro, tem que ter
onde gente esteja passando. Você pode definir o tipo de comércio, tal e tal. Mas, por
exemplo, o estacionamento é onde tem, complicado, porque...
MMS: O estacionamento dentro do...?
R5SP: Em qualquer lugar, porque assim, dentro do planejamento de Curitiba, desde o
histórico, e tá no Plano Diretor isso, é privilegiar o transporte coletivo. Tá claro isso lá.
Agora, o entendimento que tem sido do Ippuc e que é um dos pontos que a gente não tem a
mesma visão é que, para eu privilegiar o transporte coletivo, eu tenho que combater o uso
do carro, e uma das formas de combater o uso do carro é não disponibilizando lugar pra ele
estacionar. Tudo bem, combina com São Pedro que não vai chover, combina com a URBS
de que o ônibus vai ter segurança, conforto, quantidade. Quer dizer, nosso transporte
coletivo já foi um exemplo há vinte anos atrás, o modelo, não é. Nosso transporte coletivo
hoje é deficitário: nem conforto, nem segurança, nem abrangência e tal. Então, assim, o que
que... A dificuldade que você tem hoje, por exemplo, para implantar um estacionamento na
região central da cidade, hoje já é complicado e essa lei está até piorando em alguns
aspectos. Então, a ideia, a princípio, é não ter estacionamento no centro, porque eu quero
privilegiar o uso do transporte público. Legal, sabe o que acontece? Vai todo mundo para o
shopping, aí você mata o comércio no centro. Aí você quer habitar o centro, colocar
habitação – e habitação no centro em tese ela vai acontecer quando a pessoa estiver
trabalhando no centro também, ninguém vai morar no centro para trabalhar na CIC, o cara
vai morar no centro se ele tiver trabalhando na região central – e aí você vai ter que ter um
comércio e serviços vivo no centro. Quando você proíbe o estacionamento ou limita ou
dificulta a implantação de estacionamento, o que que você faz? Você encarece o
estacionamento. E aí, você tem ideia hoje, pra você, se você resolver ir numa loja do centro
comprar um calçado, se você for de carro, você vai pagar quanto no estacionamento? vinte
reais. Quanto é que é no shopping? Nove. Você vai aonde? Você vai no ar condicionado do
shopping, na segurança do shopping, ou você vai no centro da cidade? Talvez você vá,
porque no centro da cidade tem um preço menor e tal, mas você tá de certa forma matando
o comércio no centro e aí você não vai habitar o centro se você não tiver o comércio e o
serviços lá. Então, é uma coisa conceitual por exemplo que a gente fala "legal, o dia que
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você tiver o transporte público de primeiro mundo, aí nós vamos dizer, aí você não vai
circular mais carro pelo centro, vai virar tudo calçada, vai ser lindo". Hoje, na realidade,
qualquer assunto que você passa nessa lei do zoneamento nos próximos dez anos, que
você iniba ou coíba a implantação de estacionamento, você tá ajudando a matar o comércio
no centro da cidade. Então, por exemplo essa é uma demanda que eu tenho do meu setor,
do comércio, do centro, e dos setores de estacionamento. Como isso foi abordado nas
discussões do Ippuc? Nesse argumento que eu falei, você quer, eu não tô falando "eu quero
estacionamento no centro", eu tô dizendo para ele: "olha, quando você inibe o
estacionamento no centro”, esse raciocínio todo que eu acabei de te falar. Então, demandas
para discutir a lei tem um monte, algumas coisas mais pontuais, alguns setores específicos.
Mas a nossa discussão é sempre neste âmbito, o efeito e impacto. Proíbe estacionamento
no centro, você mata o centro, ninguém vai fazer prédio habitacional, você quer prédio de
habitação? Ninguém vai fazer prédio habitacional se não tiver quem more, e para o cara
morar tem que ter comércio, e do jeito que a gente tá fazendo no centro, há muitos anos, a
gente tá matando o comércio no centro, com essa ideia de que para fazer comércio no
centro você tem que estar de ônibus. Então qual é o público que frequenta o centro hoje?
Comércio popular e pessoas que não tem carro, porque quem tem carro não vem para o
centro. Então, nesse sentido. Agora, a gente tem ainda, dentro desse processo todo, o Ippuc
tinha apresentado um pacote de quatro leis ano passado, e até agora só uma foi para a
Câmara, que é a de parâmetros básicos. A de outorga e transferência, a de incentivos
construtivos, que seriam os parâmetros máximos, ainda não foi, e essa talvez seja a lei mais
importante, porque ela que vai dizer aquela discussão toda nossa. Até quando você vai
poder fazer, quanto você vai poder pagar, e aí tudo aquilo que... A lei que tá na câmara tá
muito boa, imaginando que essas leis que ainda faltam ser escritas e serem enviadas pelo
IPPUC vão seguir mais ou menos o regramento que existe hoje. Só que se essa lei for com
muita mudança, com coisas muito mais radicais ou mudanças mais significativas aí você
pode matar, aí todo o esforço que a gente fez para tentar levar uma legislação melhor pode
ir por água abaixo. Então, esta etapa de discutir incentivos construtivos para a outorga e
transferência, os máximos permissíveis da legislação para esses instrumentos, e tem uma
questão também que é a questão das áreas computáveis e não computáveis. Então,
partindo-se do pressuposto de que não haverão grandes mudanças em relação a lei que
existe hoje, tá legal. Agora, pode ser que mude todos. Uma dessas chegue lá e a proposta
que vai diz que hoje tudo é computável? Que garagem no subsolo é computável, que
escada de incêndio é computável, aí você mata a lei toda, porque aí muda tudo, vamos ter
que refazer tudo outra vez. "Ó pessoal, porque aí do jeito que você tá colocando outras
variáveis". Então, imaginando que não haverão muitas diferenças nesses instrumentos pra
essa lei, tá beleza. Mas o mais importante tá aí agora, que é o que você diz, fora o que tá na

110

lei básica, o resto como é que funciona? Aí que é o... E esse mesmo trabalho que a gente
fez na lei de parâmetros básicos a gente tem que fazer agora, que é olhar linha a linha e tal.
Isso, na versão anterior, quando a gente fez o primeiro trabalho que eu te falei, de 130
horas, a gente mostrou: "olha, essa lei de outorga como o Ippuc tá mandando é um tiro no
pé”. E mostramos, fizemos simulações, eu te falei: "olha, eu aumento em 150% a fração do
lote, né?". Aumenta 150% a fração do lote em torno de 15% do valor do imóvel, significa que
a gente vai tá aumentando 10% o preço final de compra. Então, nós temos condição de
aumentar 10 reais, 10% do metro quadrado do terreno em Curitiba? Hoje, na crise que a
gente tá, acho que não né? Então, aí o Ippuc viu: “é, realmente, este regramento, na hora da
aplicação prática, ele vai ter problema”. O Ippuc recolheu, e tá reescrevendo né, a gente
teve algumas reuniões, tá debatendo algumas coisas, mas aí é importante, e aí nesse ponto
que eu acho que a sociedade civil organizada pode contribuir, fazendo essas simulações:
"olha, desse jeito vai encarecer, vai baratear, vai encarecer e até esse patamar dá para
absorver e acima disso o empreendimento não vai sair, aí por consequência não gera
emprego, não gera IPTU, não gera ITBI”. Esse é o trabalho, aí você me pergunta o trabalho
do Concitiba, é um trabalho que o Concitiba não vai fazer, não consegue fazer, não tem mão
de obra técnica, especializada, pra analisar que aquele parâmetro ali vai impactar, e essa é
uma contribuição que a gente pode dar. Não sei se a gente vai continuar tendo espaço que
a gente teve para essa lei ordinária, esperamos que sim, que é uma questão importante
para embasar esse ponto.
MMS: Beleza, era isso. Nossa, ajudou muito.
R5SP: É uma visão resumida das coisas, aquilo que eu comentei contigo, eu não sou
arquiteto, não sou urbanista, mas por que que eu aprendi? Vou te explicar o porque. Porque,
infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a gente rotula muito as coisas, e
infelizmente é uma sociedade que a gente parte do pressuposto que todos estão de má fé e
que todos estão querendo te tirar vantagem e olhando para o próprio umbigo. Esse é o
cenário, então, hipoteticamente falando, se esse relatório, se esse trabalho que a gente fez,
como chegou a ser feito na época do Plano Diretor... O Sinduscon, na época do Plano
Diretor levou um relatório mostrando: "olha, assim... cagada do Plano Diretor"'. E
simplesmente foi ignorado, por quê? “Ah, é o setor da construção, são os empresários, é o
capitalismo que tal, tal, tal”. Então, existe esse rótulo falso e estúpido de que o empresário é
explorador. Cara, o empresário é o cara que investe, coloca o patrimônio dele em risco para
dar emprego para você. A visão do empresariado de forma geral é essa. Mas infelizmente a
gente vive numa sociedade que você tem um rótulo de que o empresário só quer ganhar
dinheiro, porque ele é capitalista, ele só visa o lucro, porque ele não pensa em outra coisa
além do seu próprio bolso. Então, quando a gente começou a estruturar melhor um pouco
esse trabalho, e eu tenho uma característica, sou [cargo que desempenha na Fecomércio e
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que o identifica], então eu conduzo muito o trabalho de planejamento estratégico, muito
trabalho de equipe. Então, eu tenho por natureza, em função da minha profissão, uma
capacidade de intermediação de trabalhos em grupo, de discussões e tal, muitas vezes sem
entrar no mérito técnico, mas muitas vezes "ah, espera aí", organizando isso. É uma
característica minha que sempre, que é o que eu aplico na Federação. Então, naturalmente,
eu fui fazendo esse papel dentro do grupo. Eu fui moderando as discussões dentro do grupo
do G10 mesmo, moderando as discussões e tal. E quando a gente começou o trabalho, que
a gente foi no prefeito, quem foi conversar com o prefeito foi o meu chefe, o presidente, e
disse assim: "olha prefeito, nós do setor produtivo...". Por que? Porque o comércio não tem
um interesse direto, claro, no mercado imobiliário, apesar do próprio Sinduscon fazer esse
papel de uma forma macro e geral pensando na cidade também, mas ele tem o rótulo de
que a indústria da construção civil que tá falando, e quando a gente tem um comércio
falando, o comércio é mais perto do povo, vamos dizer assim, porque a gente depende do
cidadão comprar do comércio, a gente depende do emprego que a gente gera. Então, a
Fecomércio acaba tendo um papel mais neutro de interesse do que qualquer outra
instituição que tiver lá, mesmo não tendo esse tipo de interesse, mas os rótulos que a
sociedade, quem tá de fora coloca "ah, é o capital do mercado imobiliário, são os
especuladores, o poder de não sei o que...'', então, você cria esses rótulos. Então, juntando
o fato da Fecomércio ser uma entidade mais neutra no processo de discussão ,que tem por
óbvio um objetivo mais geral de sociedade, que é aquilo que eu falei para você,
empreendedorismo e geração de emprego, que pra gente é o que importa, juntando com
essa capacidade pessoal minha de moderação, a gente conseguiu fazer uma condução,
inclusive com o Ippuc, o próprio Ippuc tinha restrições em relação a ter esse nível de
discussão lá atrás, né? À medida que a gente foi começando a conversar e mostrando
tecnicamente que a nossa análise era imparcial, que a nossa análise era pensando no
grupo, a gente conseguiu até abrir um pouco mais essas portas pra discussão. Então, acho
que tem um pouco desse lado. A Fecomércio está nesse ambiente pensando num todo,
talvez seja a entidade que mais pensa no todo da cidade em relação ao zonamento é a
Fecomércio. Pra mim, se o coeficiente é X, se o coeficiente é Y, se é imóvel tal, se o projeto,
se vai ficar mais fácil fazer o projeto, ficar mais difícil fazer o projeto, isso não é problema
meu. Meu problema é: vai gerar emprego? Vai gerar renda? Vai trazer retorno e
desenvolvimento econômico para a cidade? É o que importa. Então, acho que a gente
conseguiu uma boa abertura nesse sentido por causa dessa neutralidade com o que a
minha instituição se porta e o papel que eu acabei exercendo. Então, eu me tornei quase
que, informalmente, o coordenador desse trabalho, porque eu que facilitava as reuniões, eu
que pegava todas as discussões e colocava no papel, eu que preparei os relatórios e fui pro
IPPUC falei "olha, tá aqui a posição final do grupo G10”. Então por isso eu aprendi um
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pouco, porque eu tinha que entender tecnicamente, eu fui aprender coeficiente, taxa de
ocupação, recuo, H/6, um monte de coisa de linguagem técnica, porque eu precisava que os
arquitetos me explicassem, "o que que é isso aqui?". Então, eu entendi um pouco dessa
questão de parâmetros, porque depois do final das reuniões eu que tinha que ir lá e colocar
no papel a nossa recomendação, então eu acabei aprendendo um pouco por isso.
MMS: Ah que ótimo, pra gente é ótimo porque quanto mais gente souber... porque
realmente é muito técnico.
R5SP: É muito técnico, então, assim, a gente vê, por exemplo, o caso do Concitiba é uma
coisa que nos incomoda, que eu acho que o Concitiba está rotulando este trabalho como a
sociedade de forma geral rotula o empresário de forma geral. "Não, mas como assim, vem
os caras lá do mercado, como assim o mercado imobiliário trilionário que constrói o
prédio...". Cara, o cara pode construir um prédio lindo, pode construir um apartamento de
cinco milhões, mas ele tá construindo cinco milhões para ficar com isso aqui no final da
obra. Não é ele o rico, o rico é o cliente dele. O consultor muitas vezes está com as cordas
no pescoço, vendendo almoço pra pagar janta, pra pagar teu salário. Então, às vezes o
pessoal tem essa ideia de que empresário… Então, infelizmente fica esse rótulo. Me parece
que o Concitiba, aí eu não sei se o Concitiba é uma coisa muito genérica, mas acho que
talvez tem algumas peças dentro do Concitiba, que talvez teriam sido insinuadas com essa
situação, e ainda com esse resquício de que "olha, o poder do capital...”. Não sei se é um
viés político dentro do Concitiba, porque eu fui em pouquíssimas reuniões lá. Porque eu não
sou titular, eu não sou suplente. Quando o titular não pode ir, pedem para eu ir como
ouvinte. Então, eu fui umas duas ou três. Mas, não sei assim, ah, aquela ideia de que é o
capital versus o trabalho, aquele negócio que é da polarização, que na verdade não é. Todo
o trabalho que tá feito ali não é pensando como o construtor vai ganhar dinheiro. É como a
gente pode desenvolver a cidade e gerar emprego e renda, como é que eu posso fazer a
cidade ser atrativa para minha diarista não precisar morar em Araucária, poder morar aqui.
Ou pra um empregado aqui da Fecomércio, como a gente tem vários, não precisar gastar
três horas de ônibus para chegar lá no Tatuquara. Então, a intenção é muito transparente,
de muita boa vontade. Mas parece que dentro desse processo o Concitiba acha que ele foi
passado, mas ele não foi. Porque eu te falei, por que o Concitiba não fez? O Ippuc alguma
vez falou que o Concitiba não poderia levar as contribuições? Não fez porque não tem quem
faça, como nós também não temos. Nós nos reunimos segundas e quartas feiras, das 18h
às 21h da noite, sempre terminava às 22h, durante 4 meses. Meu horário, e eu aqui sou
funcionário da Federação, é das 8h às 18h. Eu tava fora do meu horário, sem ganhar hora
extra, deixando de estar com a minha família, para discutir uma legislação, para deixar o
nosso legado, a nossa contribuição. Então, eu fico até ofendido quando eu vejo crítica do
tipo "porque ah, você pode...". Me dediquei pra caramba, e será que esse pessoal do
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Concitiba que critica se disponibilizaria a participar do nosso grupo, se fosse o caso? Pra
discutir toda segunda e quarta feira? Será que teria? Talvez não tivesse, e tem o
conhecimento técnico? Desculpa, o cara da Associação dos Moradores da CIC, esse cara
tem conhecimento técnico para discutir uma lei de zoneamento, ocupação do solo? Não. Ele
tem condição de discutir talvez no espaço dele, como tinha a gente lá, por exemplo, do
Jardim Social batendo e reclamando, gente do nosso grupo, que mora no Jardim Social e
que reclamou do aumento do porte de… Porque lá no Jardim Social eles não querem, assim
como os caras do Batel não querem, os caras da Associação querem comércio... Mas eu
não tô olhando o morador do Jardim Social, eu tô olhando a cidade. E pela cidade, eu
preciso pedir um porte maior, mesmo que seja com cobrança de outorga. Então, eu acho
assim, tem um ruído ali, e talvez um preconceito, não é do Conselho, acho que é de
algumas representações dentro do Conselho, de que é o poder do capital que tá mandando
na lei da cidade. Não é, e muito longe disso, mas muito longe disso. Tanto é que a gente
participa dos [inaudível], é dizer: “olha, como esse instrumento tal obra não vai sair. Desse
jeito o construtor não vai fazer”. Eu acho que é nesse sentido que a coisa tem que ir...

Fim da entrevista
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Transcrição da entrevista realizada com o representante 6 do setor produtivo
Data da entrevista: 21 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 90 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Primeira pergunta, então: Você participou de algumas
reuniões do G10, certo?
Representante 6 do setor produtivo (R6SP): Sim, senhora.
MMS: Você, então, não representava nenhuma entidade específica nessas reuniões?
R6SP: Nós representávamos, de uma forma geral, nós representávamos. Não vou saber
agora qual entidade. Que que é o G10? O G10 é um grupo formado por dez entidades. E aí
se criou um grupo de trabalho, que representa o grupo de trabalho, o GT... O GT é um grupo
de trabalho que representava essas entidades, né? Nós tínhamos o aval dessas entidades.
Só que nunca ficou estabelecido, o [nome do entrevistado] é o representante de tal
entidade... Ou fulano é representante de tal entidade. Sicrano é representante de tal
entidade... Não. Foram convidados quatro ou cinco arquitetos para participar do G10: eu, o
[nome do representante 3 do setor produtivo], o [nome do representante 4 do setor
produtivo], o [nome de outro representante do setor produtivo] e o [nome de outro
representante do setor produtivo] e a [nome da representante 1 do setor produtivo], que ela
é funcionária do Sinduscon. Então, esses quatro arquitetos foram convidados pelo G10 para
integrar o Grupo de Trabalho. Então, como a gente participava das reuniões, todos nós
assinávamos G10 e alguns colocavam lá Sinduscon, Ademi... Então me parece que nas
relações eu represento a Ademi, alguma coisa assim. Mas nunca estive preocupado com
isso, eu tava mais preocupado em formar esse grupo de trabalho com a equipe do Ippuc
que, aliás, foi um trabalho muito bacana. A rapaziada foi 10. Tanto a G10, na minha opinião,
quanto o pessoal do Ippuc.
MMS: Em relação à aquisição de potencial construtivo adicional, você saberia identificar
quais as variáveis consideradas pelo mercado imobiliário para definição do instrumento mais
apropriado? Porque ele pode comprar por transferência, ou solo criado, PEG... o que é que
o mercado considera na hora de definir o melhor instrumento?
R6SP: Preço. O mercado, de uma forma geral, é preço. Você tem dois produtos iguais, você
tem dois carros Volksvagem exatamente iguais, motor 1.4, branco, etc. e tal, em duas
concessionárias. Um custa dez e o outro custa vinte. Onde é que você vai comprar? No que
custa dez! Então é regulado pelo mercado isso, né? Como existe potencial construtivo na
mão do município e existe potencial construtivo na mão de terceiros, né? Quem regula isso
aí é o mercado, jamais o Ippuc, ou a própria prefeitura vai conseguir regular o que está no
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nome de terceiros. Ah, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho o potencial construtivo da
RPPM ou de A, de B ou de C, o "IBI" etc. e tal, estou precisando de dinheiro porque meu pai
teve um infarto, precisa ser operado rapidamente, eu vou vender isto pelo melhor preço
possível. Isto quem regula efetivamente é o mercado. Como é que regula o mercado?
Quando a economia está em alta, o preço aumenta. Quando a economia tá em baixa, como
é o caso destes últimos três anos praticamente, o preço diminui. É assim com carro, é assim
com potencial construtivo e tudo o mais, não é? Basicamente, é isso. Então o que que
acontece? O mercado imobiliário tende a comprar potencial ou transferir potencial
construtivo da mão de terceiros por que ele é mais barato que o mercado, entendeu? Que a
iniciativa pública vende, entendeu? Normalmente, ele é mais barato. Quanto que é mais
barato? Isto te digo de cadeira porque eu trabalho com isso há trinta anos e eu compro
muito potencial construtivo, transfiro muito potencial construtivo para clientes. Só este mês
de setembro, eu fiz duas transferências de potenciais construtivos em 21 dias para clientes
nossos. Como que o [nome do entrevistado] trabalha, como que o mercado trabalha? O
mercado trabalha mais ou menos da seguinte forma: quanto que a prefeitura vende? A
prefeitura vende por "x". O mercado de terceiros vende por 30% mais barato. Normalmente,
é assim que funciona. De uma forma geral. É óbvio que existem exceções. Tem gente que
tem e só vende pelo mesmo preço que a prefeitura vende. Mas, de uma forma geral, o
mercado gira, o mercado paralelo que não seja da prefeitura gira em torno de 30% mais
barato.
MMS: E como que você entra em contato com essas pessoas que estão comercializando?
Como que você sabe quem está comercializando?
R6SP: Isso virou um negócio, entendeu? Um negócio, inclusive, de corretagem. A maioria
do potencial construtivo tá na mão do mercado imobiliário através de agentes imobiliários,
corretores. Os corretores ligam e oferecem. Então o corretor "fulano" liga para [nome do
escritório do entrevistado] e diz: “Olha, eu tenho uma certidão de potencial construtivo de
fulano, te interessa?”, “a quanto?”, “a tanto”. E aí você começa. Então, você quer ver uma
coisa? Hoje de manhã, olha, vou mostrar para você. Hoje eu recebi uma certidão de um
corretor de imóveis me oferecendo um imóvel para vender. Imóvel não, me oferecendo
potencial construtivo pra transferir. Então é o mercado como venda de apartamento, como
venda de metro quadrado, como venda de carro, entendeu? Eles procuram na praça, os
agentes imobiliários procuram na praça, normalmente quem tem a certidão procura o
corretor de imóveis. Por que procura o corretor de imóveis? Porque esse corretor de imóveis
é que vende os terrenos, oferece os terrenos ao mercado. Então, como o corretor de
imóveis oferece para as construtoras e incorporadoras terrenos e os ofertantes e os
proprietários de certidão de potencial construtivo para transferir procuram esses corretores
de imóveis que há aí uns 20, 30 corretores de imóveis que trafegam no mercado, mais ou

116

menos oferecendo, esse potencial para os terrenos que eles eventualmente poderiam ter
transferidos. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar como é que é. Hoje eu recebi uma
certidão de potencial construtivo de uma corretora. Hoje: segue certidão de potencial. Às
16:17 hs, portanto meia hora antes de você chegar aqui. 16:17 hs. Segue certidão de
potencial. Nem li ainda. Nem sei do que se trata. Eu sei que é uma certidão de potencial.
Tá? Muito bem. Eu vou ler, faço os ensaios, os que estão na fórmula, como tá na lei, vejo se
interessa pra algum projeto, pra algum terreno, ligo para o corretor:

“Por quanto você

está vendendo?”, “ah, estou vendendo por X”, “não, é muito caro”, “é muito barato”, “é muito
caro”, “é muito barato”, trava-se uma negociação. A gente pega o nosso cliente – nós não
compramos, quem compra é nosso cliente –, “olha, fulano tem por tanto para vender”,
“beltrano tem por tanto para vender”, e esse corretor vai ganhar corretagem dele em cima
disso. É mercado, mercado de corretagem. Outra coisa: Isto vai para meu amigo [nome do
representante 4 do poder executivo], não é?
MMS: Ahan.
R6SP: [nome do representante 4 do poder executivo], espero que você use isto com
sabedoria. E não me comprometa. O próprio departamento da prefeitura divulga essas
certidões para o mercado. Não sei se com o intuito de ganhar ou não ganhar, mas a própria
prefeitura divulga. Até porque eu acho que isso deve ser realmente público, mas sempre
existiu lá eventualmente em alguns departamentos alguns funcionários que trabalham com
essa moeda de metro quadrado. No meu entender, e obviamente eu não tenho provas
específicas a respeito disso, mas também não acho que seja nada ilegal, mas funciona
assim. Fulano recebe uma certidão e este alguém, internamente, conhece um corretor de
imóveis, avisa esse corretor, passa essa certidão pra esse corretor, esse corretor entra em
contato com o dono da certidão e já começa uma negociação através do mercado. Trabalho
de corretagem. E como o corretor ganha corretagem dele, ele tem a intenção em fazer um
negócio, tem a intenção de agradar ambas as partes, vender o potencial e vender pelo
preço mais barato para quem compra pra ele ganhar a corretagem dele. Fazer o negócio,
um negócio, virou um negócio. Que mais?
MMS: Bom, é, dado que o preço – acho que você já comentou um pouco sobre isso –, mas
dado que o preço é a principal variável considerada, dos instrumentos que estão
disponíveis, como que você os avaliaria em termos de preço, então? O solo criado, a
transferência e a PEG.
R6SP: Solo criado é um instrumento em desuso. O mercado já não usa mais o solo criado –
eu tive a oportunidade de falar isso para o [nome do representante 4 do pode executivo] e
pra [nome de funcionária do Ippuc], inclusive pro pessoal da Cohab –, porque ele é o
instrumento mais caro que tem. Ele foi, o solo criado foi que iniciou todo esse mecanismo.
Aliás, Curitiba foi a pioneira nesse mecanismo através do solo criado, todas as prefeituras
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que eu conheço trabalham, no Brasil inteiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis,
Joinville, Cuiabá, Porto Alegre, todas elas implantaram o solo criado só com o nome de
outorga onerosa e foi copiado de Curitiba. Só que os outros estados, municípios, eles
aperfeiçoaram, solo criado/outorga onerosa por causa do Ministério das Cidades e tal e
melhoraram um pouco. Alguns criaram a Cepac, que é o certificado que, como São Paulo
tem bastante Cepac, eu trabalho bastante com Cepac em São Paulo também... só que o
solo criado é uma moeda mais cara. Então, hoje o que que tem, hoje o que que o
empresário,o que que a construção civil usa ou gosta de usar? Não o solo criado, a PEG ou
a transferência de potencial construtivo. O mercado procura a transferência do potencial
construtivo porque ela é sempre mais barata e sempre será mais barata do que a prefeitura.
Por que ela é de profissional para profissional. De metro quadrado pra metro quadrado. Eu
acho que a prefeitura, por exemplo, poderia aperfeiçoar esse trabalho. Por exemplo: Na
minha opinião, eu faria isso, se eu fosse executivo eu tentaria implantar alguma fórmula, a
prefeitura poderia aceitar o pagamento da PEG em dinheiro ou em metros quadrados, ok?
Para atender interesses sociais.
MMS: Ah, dar em unidades, por exemplo.
R6SP: Dar em unidades, por exemplo. Isso facilitaria e atrairia bastante, no meu entender,
os empresários da iniciativa privada, porque eles vão pagar com metros quadrados
vinculados a... poderão pagar em dinheiro, poderão pagar em metros quadrados, vinculados
à certificação de obras, CVCO, e tem de entregar tantos metros quadrados pra prefeitura em
determinado local já preestabelecido, etc e tal, num determinado memorial de acabamento,
registrado em cartório, memorial de incorporação registrado em cartório e a prefeitura pega
essa unidade e cumpre a sua função específica, que é de assistência à sociedade. Isto seria
uma forma de começar a aperfeiçoar. Aí vai falar com o Secretário da Fazenda e ele não
quer porque ele quer grana, tutu, money...
MMS: Você disse que o solo criado está em desuso. Ai você falou que a transferência é
sempre mais barata. E a PEG? Vocês chegam a comprar? E por que é que compra se
transferência é mais barata? Por que é que compra a PEG se a transferência é mais barata?
R6SP: Porque a PEG é parcelada em oito vezes, por exemplo. Às vezes, o empresário não
consegue uma boa negociação no mercado, só consegue em duas, quatro vezes, então, ele
prefere pagar em oito vezes para a prefeitura. Uma das formas de aperfeiçoar é ampliar a
quantidade de parcelas e daí diminuir o desembolso do empresário, ele se sente mais
atraído. Porque quando um empresário faz um empreendimento, seja ele de interesse
social, ou seja ele pra classe média ou pra classe rica, vamos dizer, para classe A, vamos
assim dizer, qual é o problema do empresário? É o desembolso. Um empreendimento custa
60, 70, 80, 100, 150 milhões. Então, quanto menos desembolso inicial ele tiver, melhor é.
Por isso ele vai onde o mercado lhe proporciona um menor desembolso. Normalmente, as
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negociações entre iniciativa privada e iniciativa privada, elas correspondem menos
desembolso. Por exemplo: Se eu vou comprar metros quadrados teus para transferir, eu
posso chegar para você e dizer: “Olha, escute, me dê quatro meses para pagar”, vocês
fazem um contrato, tem uma série de questões e aí você me faz em quatro meses para
pagar. Já o poder público, por causa da lei, tem que fazer em cima do que está na lei.
Então, o poder público é muito engessado em cima de leis e decretos. Como conseqüência,
o não engessamento facilita a negociação de privado pra privado. Como é que é uma das
formas de mecanismo: Tentar, óbvio que não pode não haver nem lei nem decreto
específico a respeito do assunto, mas tentar flexibilizar um pouco mais a lei. Ou seja,
diminuir o valor, aumentar a quantidade de parcelas, permitir outro mecanismo de
pagamento, como metros quadrados, metros quadrados inteiros – não é pegar lá três
metros quadrados, dez metros quadrados, vinte metros quadrados, transforma aquilo em
inteiro, sempre unidade inteira – pra atender a atividade social, pra unidades de interesse
social... Quer dizer, tem mil fórmulas aí que outras prefeituras já utilizam, e que outros
países já utilizam, o próprio Estados Unidos, se não me engano em Nova Iorque, o cidadão
é obrigado a, quando compra uma outorga onerosa e tal, entregar unidades de interesse
social. O próprio [nome do representante 4 do poder executivo] comentou isso numa reunião
do G10. Então, tem aí um bom caminho para flexibilizar para atrair o empreendedor, o
construtor e o incorporador, ou o empreendedor de uma forma geral, por que não é só o
construtor, às vezes é o empreendedor, é o cara que faz um supermercado, é o cara que faz
uma loja, então, não é para construção, não é para o Sinduscon, é pro mercado para um
todo. Alguém quer regularizar uma obra. O solo criado veio... eu participei, inclusive, da
primeira conversa do solo criado com o prefeito Jaime Lerner e o então presidente do Ippuc,
o Cássio Tanigushi. Um cliente meu teve um determinado problema em uma determinada
obra. Por erro mesmo. Por erro e por infantilidade. Infantilidade, mas isso tem 30 anos acho,
25 anos. Eu me lembro que ele me pediu que nós fôssemos juntos conversarmos com o
Jaime Lerner pra tentar regularizar aquela obra, tirar o CVCO. E o Jaime disse o seguinte
para ele: “Olha, nós estamos criando aí, nós estamos pensando em criar um potencial
construtivo, alguma coisa que permita algum tipo de regularização de obra porque quer
queira, quer não, Curitiba deve ter aí metade ou mais da metade das suas obras
irregulares”. Muito mais da metade das obras irregulares. Quem regulariza é o empresário
teoricamente correto. O pequeno empresário e o pequeno munícipe, o munícipe mais
humilde, esse não regulariza nada. Tudo irregular. Aumento, puxadinho, andar para cima e
tal. Então, esse mecanismo, na época, ele foi criado com o objetivo de tentar regularizar
unidades. Principalmente as unidades do ático, que é o 3º andar. Isso tem 25, 30 anos. E eu
participei dessa conversa, meu cliente, o Jaime Lerner e o Cássio Tanigushi. O Jaime
chamou o Cássio no gabinete, o Cássio foi no gabinete, nós quatro nos sentamos juntos e
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isso aqui, ali, ali, ele falou: “pô, eu tenho um problema, aconteceu, eu tenho que resolver”, o
Cássio falou: “olha, nós estamos criando uma moeda, que uma moeda que vai se chamar
potencial construtivo e que tem esse objetivo, regularizar essas obras irregulares”. Depois
de uns sessenta, noventa dias, acabou saindo um decreto e ele pode regularizar a sua obra.
Então, saiu lá atrás com o objetivo de regularizar as obras irregulares. E depois,
obviamente, tomou um formato arrecadatório. Porque ela efetivamente é uma moeda que a
prefeitura, que as prefeituras aprenderam a arrecadar, onde teoricamente os prefeitos de
cidades botam esse dinheiro onde querem. Quer dizer, esse dinheiro não está lá no
orçamento, no orçamento que vai para a câmara etc. e tal. Pelo menos a grande parte, a
maioria das prefeituras, principalmente as prefeituras usam esse dinheiro de uma forma...
hoje já não, hoje já está mais destinado, tem um decreto, tem que destinar para cá e para lá.
Curitiba sempre destinou para a habitação social, essa coisa toda, mas em outros
municípios não era assim não. Era, não digo que era um caixa 2 de prefeito, mas era um
caixa extra daquele prefeito para ele usar onde quisesse. E, por isso, ela tomou tamanho e
forma no Brasil inteiro. E cor.
MMS: A atratividade de qual o melhor instrumento, ela varia conforme a localização, o tipo
da edificação ou não?
R6SP: Deixa-me entender.
MMS: Porque é assim, por exemplo: digamos que numa ZR4 – você vai calcular lá a
viabilidade de teu empreendimento – em uma ZR4, a compra do potencial por esse
instrumento tá mais barato, mas se for em outra localização não, vai ficar mais barato outro
instrumento. Isso acontece ou não?
R6SP: Putz, não me lembro, Mônica. Realmente, não me lembro. Porque existe, inclusive,
uma planilha de ensaio... Isso acontece sim. Sim, acontece sim. Agora me lembrei, acontece
sim. Você sempre tem lá uma planilha, da própria prefeitura, que é uma planilha que você
faz os ensaios. Se você colocar ali, você já vai obter alguns preços referenciais. Você vai ver
que solo criado é sempre mais caro. Ou, oportunamente mais caro. Então ninguém procura
solo criado, vai procurar PEG e daí fica entre a PEG e transferência. A transferência não é
valor, a transferência é em metros quadrados. Eu vou transferir "x" metros quadrados. O
valor é entre as iniciativas privadas, entre os privados. Então, eu tenho o valor do solo
criado, eu tenho o valor da PEG, então, comparo uma com a outra. Realmente, existe
diferença entre os instrumentos. Eu acho que é isso que o [nome do representante 4 do
poder executivo], que o Ippuc, quer eliminar, que é não ter essa diferença, mas isso
acontece sim. E você daí opta pelo que é mais barato. A gente sempre opta aqui pela PEG
porque é relativamente mais... a PEG é relativamente mais barata e mais simples. Mais
simples. O solo criado, ele dificulta a operação do empresário. Na prefeitura, eu vou lá,
preencho uma guiazinha, vai para o Conselho Municipal de Urbanismo, em trinta dias tá
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resolvido, eu pago a minha primeira parcela e resolveu. No Cohab, Deus ajude. No Cohab,
só Deus sabe. Talvez seja mais fácil hoje, porque eu acredito que a Cohab não esteja
negociando tanto solo criado por causa do que? Da morosidade. Então, quando fala em
Cohab, o empresário da construção civil habitacional foge da Cohab. Foge por quê? Porque
a Cohab é lenta, a Cohab não é proativa, a Cohab é... nossa senhora, é complicado.
MMS: Então pela PEG, o trâmite duraria mais ou menos, o trâmite, uns trinta dias?
R6SP: Ah, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes, tem que pedir para o
Conselho, a anuência do Conselho, sempre tem que pedir. Então, um pouquinho mais, um
pouquinho menos, mas vamos dizer assim que se você quiser, em trinta, em quarenta, em
sessenta dias, tá tudo resolvido.
MMS: E pelo solo criado, você não faz nem idéia, não é?
R6SP: Não quero nem pensar. Na última vez que lidei com o solo criado eu tive vontade de
matar os caras da Cohab e tudo o mais. Então, entendeu? Hoje pode estar até mais fácil.
Hoje resolve em um dia, mas é tão difícil e era tão difícil que as pessoas não querem nem
saber. Algumas, porque, é muito interessante, né? Quando você faz uma solicitação pro
Conselho Municipal de Urbanismo, pra poder transferir potencial ou pro poder comprar PEG
ou coisa parecida, o Conselho Municipal de Urbanismo, no meu entender, de acordo com a
sua necessidade de caixa, ele te direciona, ele escreve lá na resolução do Conselho, na
resolução do Conselho: “Obrigatório comprar solo criado”, aí não tem escape, você tem que
lidar com a encrenca da Cohab mesmo. “Obrigatório comprar da PEG”, entendeu? Ele
normalmente faz isso, ele escreve. Ou, por exemplo, isso até eu acho errado, porque tem
alguns casos que você poderia transferir, comprar o solo criado e comprar a PEG.
Transferir, poderia adquirir... Então, hoje tem três instrumentos, né? Você teria o direito de
ou escolher PEG, ou escolher solo criado, ou escolher transferência, mas quando sai uma
resolução do Conselho, eles colocam embaixo: “Obrigado comprar, adquirir, através do
Programa de PEG – Programa Especial do Governo”, você é obrigado a comprar a PEG.
Por quê? Ou solo criado, mas muito poucas vezes sai solo criado, então, isso é um erro
também, sabe? Porque, o que acontece, o que acontece? Com essa obrigatoriedade que
normalmente ela vem do Conselho Municipal de Urbanismo, eu acho que deve ser uma
determinação de secretário, uma determinação da administração, o empresário também fica
com medo de ter potencial construtivo, porque ele não sabe se essa moeda vai ser cara, vai
ser barata, se ele consegue vender ou não consegue vender, se amanhã a prefeitura não
vai fazer uma PEG com o valor de – hoje está sendo R$ 749,60 –, se não vai fazer uma
PEG a valor de R$ 500,00 e o potencial dele não vai micar, se a prefeitura não vai fazer uma
outra PEG em cima de outro Atlético. Então, sabe, é um negócio meio embaçado, é um
negócio que não é de muita confiança. Por que? Porque o poder público não é sério na
moeda que ele emite, que seria a PEG, o solo criado, ou a transferência. Tem que honrar,
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tem que permitir que se transfira, que se compre ou PEG ou que se compre solo criado.
Temos essas três leis. A opção deve ser da pessoa, mas não, a prefeitura ela obriga. Daí
cria a PEG's aí da Catedral, do fulano, do beltrano, do Atlético, amanhã vai criar do "Coxa",
amanhã vai criar... Então, cria-se uma instabilidade no mercado. Por isso, que o preço
paralelo cai. Por causa dessa instabilidade. Quando veio a PEG do Atlético, teoricamente
encheu o mercado com a PEG do Atlético, nem sei como está isso. Já vendeu, não vendeu.
Isso criou uma insegurança no mercado. Quem tinha a PEG, quem tinha moeda, virou uma
moeda, de transferência de potencial construtivo, porque o cara tinha que restaurar,
reformar e entregar: “putz, por quanto eu vou vender isso, se agora encheu no mercado?”.
Ah, daí está colocado um valor, mas daí obrigam a comprar através do Conselho Municipal
de Urbanismo, obrigam a comprar do Atlético, do fulano de tal, ou da PEG tal. Daí o cara
que tem transferência fica com aquele troço na mão e não sabe o que fazer. Então, o cara
não quer, não quer restaurar, não quer... entendeu? Ficam pessoas especulando no
mercado em cima disso. Porque os caras bons, os caras bons que não especulam e que
usam essa moeda, que não são os corretores de imóveis, etc e tal, eles ficam inseguros.
Daqui a pouco a prefeitura, enfim... a prefeitura fez tanta besteira em cima disso que tornou
a moeda uma moeda falsa, entre aspas. Estou sendo muito rude ou não?
MMS: Não. São críticas que a gente já tem lá dentro mesmo, mas é bom ver que o mercado
tem essa...
R6SP: Ah, o mercado tem a moeda de transferência de potencial construtivo, uma moeda,
hoje, que no meu entender deveria ser absolutamente segura, que nem o dólar. Que nem o
dólar. O Estado tem interesse em preservar essa casa, porque ela tem história, ela tem
cultura, então o que eu tenho que dar, eu tenho que dar para o cara todos os benefícios pra
ele preservar essa história, essa cultura. Porque senão ele tem só despesa, se eu não der
todas os benefícios, essa regalia, ele às vezes não consegue preservar, porque ele não tem
dinheiro para preservar. Você veja, por exemplo, os grandes imóveis de interesse cultural da
cidade estão na mão de... estiveram na mão de famílias absolutamente tradicionais, os
Macedo, a Avenida Batel inteira, famílias absolutamente tradicionais que começaram
Curitiba lá há cem, cento e cinqüenta anos. Essas famílias estão todas pobres, não tem
mais dinheiro, não tem mais dinheiro. Já passou a fortuna da primeira, para a segunda, para
a terceira, para a quarta geração e agora eles estão, na verdade, quebrados. Então, eles
não conseguem manter o imóvel e eles começam a vender ou vender o potencial
construtivo. O município tinha que entender isso um pouco melhor e realmente incentivar
mais. Incentivar mais. Por exemplo: Isso no caso, estamos falando agora no caso da
transferência, valorizar mais essa moeda; ou seja, permitir que essa moeda fosse realmente
usada em todas as transações que necessário fossem. Através do Conselho, não obrigar a
que fosse somente do PEG ou do solo criado, como o Conselho faz – na minha opinião,
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inadvertidamente, porque enfraquece a moeda, isso em primeiro lugar. Nossa melhor
moeda é a cultura, a história. Essa é a melhor moeda. Então, essa vai a ser a mais forte,
essa vai nos permitir o uso para tudo. Porque vai nos ajudar a restaurar a sua casa,
Catedral. Catedral é PEG, seria PEG. Muito bem, só que não fazem isso, eles ficam
regulando entre PEG, transferência, entre PEG e transferência, determina no Conselho o
que seja PEG e o cara que tem a transferência, às vezes, ele mica com essa moeda na mão
porque ele não conhece o mercado, ele bota na mão do corretor e dá trinta, quarenta por
cento de deságio. Há três meses atrás, eu comprei PEG, perdão, eu transferi pra um cliente
meu a cinqüenta por cento de deságio; ou seja, a prefeitura tava vendendo a R$ 749,00,
essa transferência custou R$ 370,00 ou coisa que o valha? Você veja a que ponto chegou a
desvalorização dessa moeda, que fica lá na mão do cara, que não sabe o que fazer. Então,
tem que criar realmente um banco, existe esse banco, mas as certidões tão desatualizadas
– quem cuida disso, quem cuidava disso é o [nome do representante 3 do poder executivo]
–, então isso está completamente desatualizado. Esse banco, antigamente, era realimente
muito bem organizado, era atualizado constantemente, hoje você está lá, neguinho já
vendeu, neguinho já passou, neguinho não sei o que, o banco já não tá mais atualizado, já
não sabe, não é? Tem muita gente que tem a moeda e não cumpriu as suas obrigações,
portanto, a moeda está rodando no mercado, mas não tem, não tem validade, não tem
lastro, não cumpriu as suas obrigações de restaurar, de cumprir o seu cronograma físicofinanceiro, etc e tal. O que mais? Outra coisa: Incentivar mais. Por exemplo: Eu tenho esta
casa aqui, vai me render, esta casa aí na frente, de madeira, de 1936, eu já fiz duzentos
restaurações nela, óbvio que com "retrofit", etc e tal, nunca foi do interesse da preservação,
mas amanhã ele passa aqui e disse a tua casinha tem que ficar aí, uma casinha que tem
cento e oitenta metros quadrados, somando os três pisos, eu acho que é isso. Cento e
oitenta metros quadrados. Quer ver? Olhe. Cento e oitenta metros quadrados, que
teoricamente se ela fosse do interesse, viria para mim uma certidão de 180. Vamos dizer
que você venda no mercado por vinte por cento a menos do que a PEG. R$ 749,00 vezes
0,20, menos igual. R$ 749,00 vezes 0,20 é... R$ 600,00. Você vender por R$ 600,00. Cento
e oitenta metros quadrados vezes R$ 600,00, dá R$ 108 mil. Não me paga a manutenção
dessa casa durante dois anos. Não me paga. Madeira, descupinização, pintura, assoalho,
não paga, simplesmente, não paga. Esta relação que o poder público não tem. Acha que
restaurar um negócio é baratinho e ao mesmo tempo não valorizam. Então, eu teria que
receber, para ser incentivo, duas vezes isso ou mais, pra realmente eu ter interesse nessa
certidão, porque daqui há 10 anos vou ter que restaurá-la de novo. Dependendo da casa,
que tenha muitos arabescos ,etc e tal, você tem que pintar ela de três em três anos. Se for
no centro da cidade, você tem a deterioração pela fuligem, pela poluição, você tem que
pintar ela, você tem que tirar toda a fuligem ou poluição por um determinado período. Se ela
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for de uso público, uso público quero dizer se ela for uma loja, se ela for uma farmácia, que
deteriora ainda mais pela quantidade do uso. Então, nada disso é levado na hora do valor
de transferência da certidão. Só é avaliado o terreno, bota lá um ou dois no coeficiente do
terreno, na casa em si é uma vez a área da casa, uma vez a área da casa não adianta nada
para quem tem casa. Por exemplo, eu estou com uma casa ali na João Gualberto pra
restaurar, uma vez a área da casa são 260 metros quadrados a casa. 260 metros vezes R$
600,00 dá R$ 150 mil. O cara vai gastar um milhão para restaurar. Não paga nem a...
entendeu? Então esse tipo de incentivo pra cultura e pra história que pra mim é fundamental
é muito pouco, pra mim é muito pouco. O brasileiro não é ligado à cultura histórica, não é?
Cultura e história. A nossa formação cultural de arquitetos, de professores, sim, a gente quer
preservar a cultura e a história. Mas de uma forma geral, o brasileiro está pouco se lixando
para cultura e história. A formação dele não é muita... Então, tem que ter mais incentivo para
haver mais preservação. É muito pouco esse incentivo que existe para a preservação de
uma casa, entendeu? E também são muitas as amarras dentro do CAPC. O CAPC é
absolutamente, me permita, como é que vou dizer, adoro meu pessoal lá do CAPC, são
meus colegas, mas têm uma visão muito... como é que eu posso dizer? Muito radical com
relação à preservação, extremamente radical com relação à preservação. É, é o seguinte: O
Brasil tem, foi descoberto em 1500, nós estamos nos anos 2000 e o Brasil tem 500 anos e
uma radicalização muito grande na sua preservação. A Europa já foi descoberta há 3000
anos, 4000 anos, sei lá quanto tempo, e a preservação é muito mais fácil. Eu te pergunto:
Quando o CAPC ou a Secretaria da Cultura deixaria fazer aquilo que foi feito no museu do
Louvre, na França? Nunca! Aqui? Nunca! Então a mentalidade aqui é muito radical com
relação à conservação. Você não consegue fazer uma boa conservação com retrofit bacana,
por exemplo. Com retrofit bacana. Você quer ver uma coisa? Há anos atrás, há anos atrás...
Então, essa mentalidade tem que mudar, não é a lei, não é decreto que vai mudar, são as
pessoas que trabalham junto ao CAPC e tal, tal, que têm que melhorar, a cabeça do Ippuc,
a cabeça das pessoas tem que mudar. Muito bem, você sabe aí aquela rua, como é o nome
daquela rua perto da Praça Tiradentes, antigo Açougue Garmatter? Aquilo é uma judiação,
aquilo faz parte da história do Paraná – os Garmatter são meus amigos, inclusive – aquilo
faz parte da história do Paraná, o açougue Garmatter, casa vermelha, toda aquela região faz
parte da história do Paraná. Muito bem. Aquilo é um pepino para os Garmatter. Por que?
Porque eles são obrigados a restaurar, grande parte da família não tem dinheiro pra fazer,
são os donos, a família tem quatro ou cinco herdeiros, um dos herdeiros tem possibilidade, o
resto não tem, virou aquilo um estacionamento, demoliram pra fazer um estacionamento e
tal. Eu me lembro que há uns oito anos atrás, um pouco mais, chegou uma grande loja de
departamentos interessada naquela localização. Lógico, ela está localizada próximo da
Praça Tiradentes, as lojas de departamentos querem fluxo. Muito bem, vieram me consultar.
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Eu fui consultar o CAPC pra fazer. Impossível. Impossível fazer, não é? Como é que você
vai fazer um banheiro, um banheiro que dá uma mobilidade, a encrenca tem dois andares,
como vai fazer? Manter a escada original, sem permitir colocar um elevador pra dar
acessibilidade, ou uma escada rolante. Então essa, essa visão é uma visão, na minha
opinião, muito provinciana, extremamente provinciana com relação à preservação histórica e
cultural das unidades de interesse de preservação. Isso tem que mudar um pouco. Se não
mudar, vai continuar tudo um lixo, essa família não tem mais dinheiro para viver. Não
adianta nem, inclusive, fazer, tem que haver uma mudança de mentalidade, melhorar os
incentivos e mudar uma mentalidade. O que é que é importante nessa casa? Nessa casa. É
importante você manter o contexto histórico dela, não determinados espaços. Contexto
histórico dela dentro da cidade. O visual dela, a fachada, enfim, alguma coisa. Uma solução
que deram muito inteligente, foi através da [nome de ex funcionária do Ippuc] – que foi
diretora do Ippuc de patrimônio histórico, diretora, não se o nome é diretora, a [nome de ex
funcionária do Ippuc] lá do Ippuc, faleceu há alguns anos atrás, ela é uma pessoa salvadora
na equipe de Jaime Lerner, pá, pá, pá, com o patrimônio histórico – uma solução muito boa
dela foi com a casa do Davi Carneiro. Eu estive com a [nome de ex funcionária do Ippuc] lá.
Nós entramos no museu Davi Carneiro, ela disse esse aqui tem que preservar. Eu disse:
“[nome de ex funcionária do Ippuc], você ficou louca? Isso aí é um piloti, com sobrado em
cima, só porque tem o acervo do Davi Carneiro não significa que tem que preservar. Mas foi
uma boa solução, fizemos um belíssimo hotel, fizeram um belíssimo empreendimento e
preservaram um pedaço da fachada. Tá legal, foi um negócio bacana, está lembrando a
história, a casa do Davi Carneiro e tá lá um belo de um empreendimento local, roupa nova,
mas essas soluções não são fáceis em Curitiba não, isso aí é arrancado a fórceps. E é pena
essa mentalidade, tem que mudar. Se não mudar, não adianta o [nome do representante 4
do poder executivo], a [nome de funcionária do Ippuc], fazerem oitocentos mil decretos que
vai continuar sem um incentivo pra fazer a preservação.
MMS: A próxima pergunta seria: Qual instrumento você classificaria como o mais favorável
à atividade imobiliária em Curitiba, desses três, mais favorável à atividade imobiliária e qual
o mais apropriado pra política urbana?
R6SP: Na minha opinião, o mais apropriado pra política urbana é a transferência, a
transferência. Pra mim é o mais apropriado pra política urbana, porque você preserva em
grande parte a memória e cultura da cidade e a parte ambiental. Essa, pra mim, são as duas
linhas mestras da... A história, cultura e ambiental. São as linhas mestras para mim, não
digo do planejamento urbano, mas que devem estar contidos no planejamento urbano.
Então, a mais importante para mim são essas duas transferências de potencial construtivo.
Os programas de governo são programas de governo. São programas de interesse do
governo. O Atlético não parece ser um programa de governo, né? A habitação de interesse
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social é um programa de governo, deve ser enquadrado. Então, eu acho que na minha
concepção, pra a minha formação, a memória, a cultura, a história e o meio ambiente são os
mais importantes para uma cidade, porém eu não posso deixar de reconhecer que existem
outros programas de governo de extrema importância, como unidades de interesse social.
Bem planejadas etc. etc. e tal. Como o sistema viário, enfim outros programas que também
são importantes. Mas pra mim é história, memória, cultura e meio ambiente.
MMS: Bom, na minha dissertação, estou comparando um pouco o que diz a teoria com o
que efetivamente acontece na prática, por isso até o interesse em entrevistar quem tá
trabalhando no mercado. Então, eu vou ler aqui um trecho do que a teoria diz e quero saber
a sua opinião sobre isso. Sobre a definição de um coeficiente único e unitário para todos os
terrenos urbanos, há quem defenda que caso instituído a tendência seria de haver uma
redução do preço dos terrenos que tivessem seu coeficiente anterior rebaixado.
R6SP: Foi você quem escreveu?
MMS: Não!
R6SP: Isso é uma besteira que quem escreveu não sabe o que tá falando. Não conhece o
mercado imobiliário. Não conhece as necessidades habitacionais de uma cidade. Não
conhece como funciona o zoneamento. Isso é puro idealismo, isso é coisa de socialismo, de
comunista... Não tem nexo uma coisa dessa, entendeu? Quanto menos, veja só. Terreno é
matéria prima para habitação, precisa falar mais alguma coisa? Terreno é a primeira matéria
prima para uma habitação. Se eu puder ter dez terrenos, um em cima do outro, eu vou fazer
dez habitações, uma em cima da outra. Se eu tiver somente um terreno, eu consigo fazer
somente uma habitação. Simples assim. Então, eu discordo disso em grau, gênero, número
e coisa. Eu gostaria de discutir com a pessoa que escreveu uma besteira dessa.
MMS: Agora é falar mais sobre o processo de revisão que aconteceu...
R6SP: As pessoas não entendem isso, sabe? Não sei porque criou-se uma relação que
também não é verdadeira de que quem explora a habitação, explora única e exclusivamente
para ficar rico. Para ganhar dinheiro. Isso não é verdade. A atividade de construção
habitacional é um negócio absolutamente complexo. Eu sou capaz de dizer aqui pra você,
em dez anos quebraram no Paraná, em Curitiba, mais de vinte construtoras que fazem
habitação. Você quer ver uma coisa, rapidamente, quantos anos você tem?
MMS: 33.
R6SP: Habitação [inaudível], você já ouviu falar? Quebrou. Construtora Hauer, você já ouviu
falar? Quebrou. Agora, isso tem dez a quinze anos. Pazini, você já ouviu falar? Quebrou.
Então, eu não vou falar porque são, eu tenho essa relação, mas não na mente, mas são
mais de dezesseis ou dezessete que todas que acabaram, que faliram, que quebraram. É
uma atividade absolutamente complexa. A quantidade de insumos, a quantidade de
diversidade de mão de obra que envolve e o lucro não é tão grande. E tem técnicos no
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Ippuc, nesses dias um técnico do Ippuc me apresentou dizendo que o lucro na construção
civil era de 100%. Uma pessoa dessa precisa [inaudível] se ele vive no mesmo mundo em
que eu vivo. Não é verdade. É extremamente complexa e se esquecem que a primeira
matéria prima para a habitação é o terreno. Fora tijolo, fora cimento. Tijolo, cimento é o mais
barato que tem. Tijolo, cimento, areia, porta, esquadria tal, tal é o mais barato que tem. O
conjunto disso acaba se tornando caro, mas é o mais barato que tem. Agora caro é terreno.
E terreno não existe. Terreno é difícil. O Ippuc tem que criar motivações de área. A função
do Ippuc, é função social do Ippuc estabelecer, do Ippuc e da prefeitura, estabelecer
moradias. E onde é que o Ippuc vai arrumar terrenos pra estabelecer moradias? Onde é que
o prefeito vai arrumar terreno? Com uma varinha de condão, puft? Não. A cidade de
Curitiba, ela é, ela tem seu perímetro urbano definido, depois já vira Colombo, isto e aquilo...
É aquilo ali. Então, terreno acaba. Terreno é a única matéria prima que acaba na construção
civil é terreno. E os técnicos não conseguem enxergar isso. Então, o que tem que fazer?
Tem que tentar beneficiar a utilização desses terrenos pra fazer habitações, não só de
interesse social. Habitação de interesse social, habitação de interesse de médio porte, de
grande porte, porque todo mundo é todo mundo. Não pode se discriminar um interesse
social e o rico. O rico dá emprego pra área social e vice-versa. Quer dizer: É meio que em
conjunto isso, sabe? E eu às vezes fico muito preocupado com alguns técnicos do Ippuc que
não conseguem entender que a primeira matéria prima pra a habitação, seja ela do
interesse que for, é terreno. Então, tem que valorizar esses terrenos, permitir uma boa
ocupação desses terrenos, ordenada, com boa taxa de ocupação, com boa infraestrutura,
entendeu? Porque senão fazem besteira mesmo, porque a iniciativa privada tem tantos
problemas, que em determinados momentos ela é muito predadora também. Aí vem o poder
público pra diminuir o predadorismo da iniciativa privada. Mas terreno, o nosso problema é
terreno. Nosso problema é terreno. Áreas, terrenos, áreas para construir cada vez mais
caras, porque você pega aí os bons bairros da cidade, sem querer falar agora da habitação
de interesse social, os bons bairros da cidade não têm terrenos mais. Cabral não tem
terreno. Champagnat não tem terreno. Nova Curitiba, Ecoville, já tem muitos poucos
terrenos pra classe média, pra classe média baixa, não é? Agora quando você pega a
periferia, tem bons terrenos, mas não tem infraestrutura, aí a comunidade obviamente não
quer levar, permitir, porque aí tem que levar a infra-estrura atrás. Então é complicado, uma
equação difícil de resolver, mas o técnico tem que entender que sem o terreno não faz nada.
E essa de coeficiente um e blá, blá, não sei das quantas, é possível que venha se implantar,
afinal de contas, os institutos de pesquisa são soberanos para propor aquilo que julgar
necessário, mas tão acabando com a matéria prima, a matéria prima vai para o espaço. Vai
ficar cada vez mais caro. Bota o coeficiente um num setor estrutural, o que vai acontecer? O
terreno vai ficar mais caro, pois vai botar menos unidades lá dentro. É uma conta muito
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simples de se fazer. Eu, com o coeficiente cinco, boto... “Ah não, mas daí o terreno vai
diminuir”. Não! Por que o terreno não vai diminuir o terreno? Porque não tem mais terreno!
Porque é uma matéria prima que não é reciclável. Você não fabrica terreno. Não existe
indústria de terreno. Ah, mas vai diminuir o coeficiente, vai diminuir o preço do terreno. Não,
não diminui! Onde é que eu vou achar um terreno hoje no eixo estrutural da Santa Cândida?
Tá começando a ficar complicado. Ah, tem bastante. Depois da linha, da linha do trem até a
Santa Cândida ainda tem. Mas já não é mais o mesmo preço que era dois, três anos atrás.
Já está ficando escasso. Hoje eu digo o seguinte: Para você fazer um bom empreendimento
em Curitiba, que tenha uma boa circulação, que tenha uma boa infraestrutura nesse
empreendimento, que proporcione boas garagens, que proporcione bom acesso vertical,
não estou falando de edifício, né? Que proporcione boa insolação, uma boa ventilação, você
tem que unir três ou quatro terrenos, senão você não faz. Primeiro, porque os lotes são
pequenos, quinze por trinta, quinze por quarenta, você não faz mais. Então, você tem que
unir dois ou três terrenos. Então, o incorporador, o construtor, ele cria locais, ele compra
terrenos e cria locais. Ele derruba prédios velhos pra fazer coisas novas, você está
entendendo? A mesma coisa que aconteceu em São Paulo tá acontecendo aqui. Não se
compra mais um terreno. Você tem que negociar esse terreno, aí tem que negociar com
outra família o terreno do lado, aí tem negociar com outra família o terreno do lado. E isso
leva, às vezes, três ou quatro anos pra você formar um terreno para incorporar. Leva três ou
quatro anos pra você fazer um terreno pra você incorporar. Meu filho tem uma
incorporadora. Esta incorporadora aqui, olhe. Ela fez estes prédios em Curitiba, outros em
Cuiabá, em Florianópolis, etc e tal. E como eu sou arquiteto, eu projeto para a incorporadora
dele. E assessoro a incorporadora dele com a pouca experiência que tenho no assunto, mas
a gente sempre está dando uns pitacos. Ele adquiriu um terreno aqui no Cabral. Sabe o
terminal do Cabral? Então, você tem o terminal do Cabral, aqui é a Santa Cândida, vai pra
Santa Cândida, faz aquela curvinha e tal, aqui tem um conjunto de prédios mais antigos, ele
adquiriu este terreno que aqui tem uma pracinha, tem uma via rápida aqui que vai para lá.
Ele adquiriu este terreno aqui. Sabe quantos anos ele ficou negociando pra comprar este
terreno? Você não vai acreditar: cinco anos. Você sabe por que? Era de 24 famílias. 24
famílias. Cinco anos ele levou pra viabilizar a compra do terreno. Cinco anos. Eu juro por
Deus do céu, isso não é brincadeira. Ninguém acredita, mas é verdade. Eu conheço outros
casos de incorporadores em Curitiba que são persistentes. Porque querem fazer um
empreendimento, gostam da atividade... É uma atividade boa quando dá certo, a economia
tá bem. Quando dá certo e a economia tá bem, é uma atividade lucrativa. Quando a
economia está mais ou menos, neguinho quebrando pra todo que é lado, como neste
momento e alguns momentos no passado. Que levaram três, quatro anos, também pra
adquirir e formar um terreno, porque num terreno, porque o que acontece? É tão difícil você
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empreender, você construir, muita quantidade diversificada de mão de obra, você usa do
arquiteto ao engenheiro, ao pedreiro, ao servente, ao misturador de cal. Você usa do papel
ao vidro temperado, laminado, da mais fina cristalinidade. Então, a diversificação é tão
grande, tão grande, que é muito difícil você efetivamente construir, juntar todos os insumos
pra fazer uma casa, fazer um prédio, ou coisa parecida. Você leva muito tempo pra fazer.
Então uma construção de habitação pra você fazer aí vinte habitações, vamos dizer que
seja aí classe média ou habitação de interesse social, leva uns dois anos pra adquirir o
terreno, porque leva dois anos pra adquirir um terreno, você tem que pesquisar, ver,
comprar... Leva um ano pra você aprovar um projeto e leva dois anos pra você construir.
Puxa, deu quatro anos. E depois leva mais três ou quatro anos pra você receber. Então é
uma atividade é absolutamente de longo prazo, de risco e de longo prazo. É isto. O que que
eu estava falando pra você? Me perdi.
MMS: Eu ia falar pra você, do conhecimento que você tem das incorporadoras de Curitiba,
delas tem banco de terras ou não?
R6SP: Não!
MMS: Só para os projetos que já estão em desenvolvimento...
R6SP: Banco de terras está na mão de especuladores. Na mão do produtor, ou construtor,
ou incorporador, esqueça isso. Isso é uma fantasia. Uma fantasia. Ele tá na mão de
especulador. De alguns poucos especuladores, ricos ou coisa parecida que compram terras
para valorizar. Por quê? Porque como a terra não é um insumo que se produz, ela só
aumenta de valor. Diminuir não diminui. Ela só aumenta, porque não se consegue produzir
terra. Estão na mão de especuladores. Talvez uma ou outra construtora tenha um ou dois
terrenos, mas não passa disso. Porque ninguém quer dinheiro em estoque também,
entendeu? O construtor, o incorporador, precisa estar líquido porque a construção custa
muito caro. Leva muito tempo esse ciclo, né? Leva quatro, cinco anos, o ciclo de um
pequeno prédio, um médio prédio. Entre a compra do terreno e entrega das chaves, leva no
mínimo quatro ou cinco anos esse ciclo. Por menor que seja, um predinho de seis
pavimentos numa ZR4. Leva de quatro a cinco anos esse ciclo. Então, ele precisa ter
dinheiro para se sustentar. Dificilmente essas empresas têm estoque. Constantemente,
estão procurando terreno para comprar. Constantemente. Ah, existe suas exceções
naturalmente. Mas são raríssimas essas exceções. Eu te digo de cadeira pelo seguinte:
Trabalho para quase todos os incorporadores de Curitiba. Todos eles são ávidos atrás de
terrenos. Ficam constantemente atrás de terrenos. Não me lembro de incorporadores que
tenham terras, que tenham terrenos. “Ah, mas fulano tem uma terra lá em Santa Felicidade,
que é uma área grande etc, etc e tal”. O cara comprou isso, aquilo. Não está estocado. Ela
está lá por algum motivo, não é o momento de empreender, custou muito caro,
descapitalizou e precisa se capitalizar para efetivamente comprar e tal. A maioria das áreas
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está nas mãos dos turcos de Curitiba, que não são construtores. Turcos e judeus.
Comunidade turca, comunidade judia em Curitiba, que não são construtores. E aí eu posso
citar uma série deles que têm terrenos, mas não são construtores, não são incorporadores,
são especuladores de terra. É diferente. Bem diferente. O construtor não, o construtor
tradicional, Irmãos Thá não tem terra, Laguna não tem terra, San Remo não tem terra, não
tem terrenos, Essex não tem terrenos, Ciyrela não tem terrenos. Nossa, todas as que
trabalham efetivamente. Porque é o seguinte: ninguém quer ter estoque, não é? Terra
também é estoque. E é um imobilizado muito grande, ela valoriza, mas é um imobilizado
muito grande.
MMS: Agora falar desse processo recente de revisão da lei de zoneamento, falar sobre o
processo de participação. Então, quando da edição e revisão da legislação urbanística,
diversos segmentos são convidados a participar do processo. Em sua opinião, e com base
nos processos que você acompanhou, todos os segmentos possuem a mesma capacidade
e poder de participação?
R6SP: Lamento, mas não concordo. Quer dizer, não. Na minha opinião, é que não. Nem
todos os segmentos da sociedade têm capacidade pra entender o que é uma lei de
zoneamento. Pra entender o que é uma lei de zoneamento. Pra entender regramentos da lei
de zoneamento. Isso é coisa de profissional, é coisa de técnico. É coisa de [nome de
funcionária do Ippuc], é coisa do [nome do representante 4 do poder executivo], é coisa de
[nome de outra funcionária do Ippuc]. É coisa de arquiteto, que trabalha em cima, que
entende o que é uma participação, o coeficiente, que entende também quais são os anseios
da cidade, quais são as necessidades da cidade, sabe como? Tem que ter a visão dos dois
lados, mas é uma visão absolutamente técnica. Eu fui deparado com algumas reuniões do
Concitiba, que eu fiquei assustado com a falta de capacitação técnica dessa gente, com a
falta de conhecimento, capacitação técnica dessa gente. Não é descriminação, mas
realmente como é que vai discutir com gente que não sabe o que tá falando. Eu tive
algumas reuniões lá que tiveram algumas participações da Universidade Federal que eu
fiquei com vergonha de estar na reunião. Fiquei com vergonha da [nome de funcionária do
Ippuc] e do [nome do representante 4 do poder executivo], porque têm que agüentar
aqueles absurdos, entendeu? Então, é coisa para quem realmente entende do assunto, que
já trabalhou, que já fez plano diretor. Eu, por exemplo, tenho um escritório de arquitetura, eu
já fiz mais de vinte planos diretores pra pequenas cidades, concorrendo, fazendo lei 8.666,
já fiz Castro, Ponta Grossa, já participei do plano diretor de Maringá, já fiz o primeiro plano
diretor, o segundo plano diretor de Londrina, o plano diretor de Paranaguá, fiz plano diretor
de cidades do nordeste. A gente participa das concorrências públicas, já fiz com colegas
meus do Ippuc, já fiz com colegas meus da Universidade Federal, enfim... Mas isso é muito
específico. É uma judiação ter que botar essas entidades aí que não tem conhecimento
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técnico. Não é discutir com uma [nome de funcionária do Ippuc], com um [nome do
representante 4 do poder executivo]. Então tem muito obstáculo mesmo.
MMS: E como que você avalia a formação do G10, o processo como que foi?
R6SP: Eu acho o seguinte: a formação do processo do G10 foi um pouco de medo, sabe?
Ele ficaram com muito medo do que poderia vir de uma lei de zoneamento, que foi proposta
absolutamente ideológica pelo antigo prefeito, Gustavo Fruet, e com a participação
executada dentro dos próprios técnicos do Ippuc. Então, esse pessoal ficou apavorado, pelo
amor de Deus. Já veio um plano diretor, que é muito assistencialista e ideológico. Então, vai
vir uma lei de zoneamento também bastante assistencialista e ideológica e com viés desse
aí: diminui o coeficiente, que vai baixar o preço do terreno. Quer dizer... Não sabe o que
está falando. Muito bem. E aí eles ficaram com muito medo, nós precisamos fazer alguma
coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. As entidades de classe ficaram, as entidades
patronais ficaram com medo do Ippuc, e aí começaram a pressionar politicamente, até que
se teve uma abertura para as entidades de classe. As entidades de classe participaram de
uma, duas reuniões, e resolveram contratar, contratar não, eles não contrataram, eles
resolveram pedir a participação de técnicos.
MMS: Quais entidades que eram no início, as primeiras, você sabe?
R6SP: Eu acho que era, no início era a Ademi, o Sinduscon, a própria Fiep já era no início
também, uma coisa assim, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Mas o movimento G10
saiu pelo pavor do Ippuc, por medo do Ippuc, esta é uma grande verdade. De trazer ara a lei
de zoneamento tudo aquilo que foi colocado na proposta enviada pelo Gustavo Fruet, que é
um desastre, é um desastre mesmo, na minha opinião. E ainda existe muita coisa no plano
diretor que é um desastre, na minha opinião. E aí, através desse medo, eles começaram a
pressionar a política, etc e tal, e acabou se formando um grupo de entidades que se uniu, é
um grupo representativo, são dez entidades, são á Fiep, só a Federação do Comércio, ela
envolve mais de 600 mil empregos, diretos inclusive, ou diretos e indiretos, sei lá. Enfim,
bastante fortes, se uniram, foram ao prefeito, foram ao secretário de urbanismo e disse:
“olha, a gente quer participar, quer participar, quer participar”. O Ippuc começou a ter uma
receptividade, começou a, acredito que deva ter recebido uma determinação de alguém, ou
seja, o G10 tem que participar, e isso acabou sendo, no meu entender, absolutamente
gratificante, pelo menos para mim, como profissional. O G10 procurou também se cercar de
profissionais competentes, não só do mercado, mas tem lá o [nome de um representante do
setor produtivo], que é professor na universidade, tem o lá o [nome do representante 3 do
setor produtivo], que é um belíssimo de um arquiteto, [nome do representante 4 do setor
produtivo], que é um belíssimo arquiteto... Os profissionais que projetam no Brasil, não
projetam em Curitiba e que efetivamente poderiam trazer uma contribuição dos outros
estados, todos os municípios que projetam. E foi uma grata surpresa, porque, aos poucos lá,
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o Ippuc foi, não cedendo, mais foi relaxando, o grupo G10 também foi relaxando, e criaram
um grupo de trabalho fantástico, mas com técnicos. Na hora em que começaram a entrar
pessoas não técnicas e idealistas, o grupo praticamente se desmontou. Tanto é que deve
fazer mais de 60 dias, mais de 50 dias que a gente não faz uma reunião. Por que? Porque
começou a entrar conversa não técnica, começou a entrar conversas: “ah, mas se fosse
assim?”, “ah, mas se fosse assado?”, não é uma conversa técnica, numérica, com
parâmetros, com informação, entendeu? O [nome do representante 4 do poder executivo],
em uma reunião, trouxe informações de vocês, do setor de vocês, embasado, e nós, por
nossa vez, trazíamos informações também da área do mercado imobiliário, do mercado
habitacional, e comparávamos: “espera lá, você tem essa informação e nós temos esta.
Qual é a correta?”, “olhe, vocês a gente não sabe, mas a nossa aqui está correto”, “é isso”,
“aquilo”. O Ippuc olhava, porque também tem alguma coisa, não é? As informações que
chegam até vocês são as informações que vocês vão buscar e nós, eventualmente, o G10
tem outro tipo de informações. Nós temos aqui no Paraná uma das maiores empresas de
pesquisa de mercado imobiliário do Brasil. Eles são consultados no Brasil inteiro, aqui de
Curitiba, a Brain. Eles são aqui de Curitiba, aqui do Paraná e são consultados pelo Brasil
inteiro, eles trabalham para Recife, para São Paulo... Eles trabalham fazendo pesquisas
para implantação de ativos imobiliários, sejam eles de interesse social ou seja eles de
interesses patrimonial, ou efetivamente de remuneração industrial, ou coisa que o valha.
Eles pesquisam antes de implantar uma indústria se realmente aquela indústria é importante
naquela região, se a logística para aquela indústria vai ser boa, se o cara que vai construir
aquela indústria não vai gastar muito com logística, com gasolina, se os funcionários têm
bom transporte urbano pra chegar no emprego. Puxa! Só que os caras não fazem para a
indústria, eles fazem isso para a indústria, eles fazem isso para hospital, fazem isso para
hotel, eles fazem isso para habitação, "minha casa, minha vida", eles fazem isso para
habitação de rico, para habitação de médio, bá, bá, bá, eles são referência nacional, então
onde que o G10 se aporta nas suas análises? Nessa empresa de pesquisa, que eu não
admito que o Ippuc não conheça, nem me passa pela cabeça o Ippuc não conhecer esse
pessoal. Nem me passa pela cabeça o Ippuc não contratar esse pessoal. Para mim tá
assim: o teu setor lá de informação tem que estar estritamente ligado com uma empresa
dessa, porque essa empresa é informação. E o teu setor é de informação. E aí o setor de
informação pega informações de mercado constantes e informações de meios de
comunicação e de pesquisas, tendências, etc e tal. As pesquisas são absolutamente
distorcidas. Elas te direcionam para um lado e não é bem aquele lado. Isso acontece muitas
vezes. Então, não passa pela minha cabeça o Ippuc não usar para ter como referência das
suas pesquisas uma empresa desse nível. E nós usamos. Nós usamos pra tudo. A área de
empreendedorismo usa uma empresa como essa pra tudo, é referência nacional. E essas
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informações nós levávamos, nos reunimos tal, tal e tal. Escute, por que não se consegue
fazer habitação de interesse social em Curitiba. Por quê? Preço da terra. Simples. Cara vem
lá: “olha, se quiser eu faço uma pesquisa pra você e te mostro isto, dois mais dois, mas é
simples, preço da terra”. Está aqui, preço da terra custa tanto, esta unidade te custa tanto, a
Caixa Econômica vende por tanto, financia tanto, a renda do cara tem que ser tanto, o preço
da terra não encaixa nesse budget final. Não consegue fazer. O cara vai pra São José dos
Pinhais, vai pra Piraquara, vai pra Colombo, etc, etc e tal, você está me entendendo? Isso é
um fato. Não existe terra em Curitiba com preços suficientes pra fazer habitação de
interesse social. Existe na ZR2. Mas nessa ZR2 que existe não tem infraestrutura e aí não
há interesse da comunidade, porque não tem infraestrutura o terreno é menor, é mais
barato. O terreno para fazer "minha casa, minha vida" tem que custar R$ 300,00 o metro
quadrado. Se você me disser onde tem um terreno de R$ 300,00 em Curitiba eu compro
todos. Não tem, não existe. E é simples assim. É uma fórmula. Então, não adianta criar
idealismo, isso e aquilo. Tem que criar mecanismos pra poder fazer com que esse terreno
se pague R$ 300,00. A única fórmula pra você fazer isso é melhorar a sua ocupação,
ordenada por favor, você melhora a ocupação de uma ZR2, mas e a infraestrutura? Faz o
cara fazer, se ele quiser fazer, pelo menos uma grande parte. O Estado, já que é obrigação
do Estado proporcionar habitações de interesse social, meio a meio, metade da
infraestrutura faz o Estado, metade faz o empreendedor, mas dê para ele condições, senão
ele não vai fazer. Ele vai continuar fazendo em Piraquara, São José dos Pinhais já é difícil
ter áreas pra habitação de interesse social. Colombo tem bastante, enfim. São José e
Araucária já é complicado. O valor da terra já complica bastante, mas ainda tem. Então, o
grande problema da habitação de interesse social em Curitiba é o valor da terra, o preço.
MMS: Só... uma curiosidade agora, nem estava entre as perguntas. Já que você tá falando
das viabilidades, você acha que as alterações que foram ali no Vale do Pinhão vai atrair
investimentos?
R6SP: De jeito nenhum. Esqueça. O meu amigo [nome do representante 4 do poder
executivo] teve uma brilhante idéia, a equipe dele teve uma brilhante idéia, mas eu acho que
eles foram pouco visionários. Eles criaram um setor misto para o lote e não para a zona. O
[nome do representante 4 do poder executivo] vai entender o que estou falando. Uma zona
de uso misto é uma zona de uso misto, não um lote de uso misto. Querer obrigar que o
empreendedor faça três atividades, puf! Outra coisa: ”bom, mas então não faça”. É o que vai
acontecer. Não vai fazer. E quer saber de uma coisa? Já tive oportunidade de falar isso pra
um dos assessores do prefeito Rafael Grega, muito próximo a ele: seria uma das poucas
oportunidades que o prefeito Rafael Grega tem de fazer alguma coisa que, em termos de
planejamento urbano, que realmente marcasse época e história na cidade de Curitiba.
Revitalizar o bairro do Rebouças, que eles chamam de bairro Pinhão. Revitalizar, incentiva,
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libera, dentro, por favor, quando falo libera, às vezes, sou um pouco exagerado, mas libera
piano-piano, libera com restrições etc e tal. Libera altura, bota uns ícones lá como foi feito
em uns bairros de Nova Iorque ou coisa parecida. Você quer ver uma coisa, eu vou dar um
dado, você não era nem nascida ainda. Você sabe quantos anos tem a Ecoville? 1975!
Chamava-se Nova Curitiba, ok? Ela só decolou, só decolou quando um grupo de empresas,
um grupo de empresas de construção civil – Hauer Construção Civil, Irmãos Thá, Casa
Construções, tinha mais duas empresas que eu não vou lembrar agora – se reuniram,
mudaram o nome de Nova Curitiba, foram ao prefeito, fizeram um baita de um marketing em
cima do bairro, mudaram o nome do bairro de Nova Curitiba para Ecoville, pediram um novo
decreto pro prefeito, que fez, foi feito pelo José Hermeto Palma Sanchotene, um dos
brilhantes arquitetos do Paraná, que foi contratado pelo Ippuc pra fazer uma nova
regulamentação para Nova Curitiba. Eu me lembro do Sancho, que foi meu professor na
faculdade, me convocou pra discutir, a gente discutiu muito e a partir daí, isto foi 95/96, a
Ecoville começou a andar. Era um lugar que a gente brincava que ligava nada a coisa
nenhuma. Então, a visão do urbanismo foi para 40 anos, não é? Deve ter mecanismos mais
fortes pra tentar reduzir esse 40 para 30, 30 para 20, e o Vale do Pinhão, da forma que saiu
na legislação, que a gente viu, que o [nome do representante 4 do poder executivo] disse
que ia melhorar, mas nunca disse quais os instrumentos que iria usar, que haveria um
incentivo,

colocaram

uns

incentivos

absolutamente

tímidos,

na

minha

opinião,

absolutamente tímidos e misturaram um pouco lote com zona, ou é uma zona de uso misto
ou é um lote de uso misto? Porque você tem lotes que você tem lá lotes que você realmente
pode fazer uso misto, a fábrica da Brahma, pode fazer uso misto, aquilo são duas quadras,
três quadras. Agora você tem um lote de 15 por 40. “Ah, mais daí não faça”. Então não faz,
entendeu? Nessa do "aí não faz", não faz, entende? E o prefeito Rafael Greca e o Ippuc tão
perdendo uma grande oportunidade com esse tal Vale do Pinhão. Estão perdendo a mesma
oportunidade que o Jaime Lerner só veio recuperar depois dos anos noventa com a Ecoville.
Anos noventa, é anos noventa. E hoje o bairro Ecoville é um bairro bacana, é um bairro
bacana, um bairro que tem boa infraestrutura, tem boas habitações. Tem habitação de rico,
tem habitação de classe média e tem também, bem próximo, habitação de interesse social,
né? Quando eu digo habitação de interesse social, não é "minha casa, minha vida", porque
"minha casa, minha vida" você só consegue com preço de terrenos abaixo de R$ 350,00 o
metro quadrado e não é o caso da Ecoville. Não é o caso da Ecoville, né? Mas você tem
residências, que eu digo, que são de, que são de interesse social, mas são na faixa acima
do "minha casa, minha vida", mas não deixam de ser de interesse social. É uma unidade de
60 m² de dois quartos. Você é casada? Quando você casar, você já tem apartamento?
Provavelmente vai querer morar num apartamento. Você vai começar por onde? Por um
apartamento de 500 m²? Ou por um apartamento de dois quartos, etc e tal? Para mim, isso
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é unidade de absoluto interesse social. O início da família. O início da família, entendeu? Eu
chamo essa unidade de unidade econômica e aí só “unidade de interesse social”, “unidade
de interesse social”, “unidade de interesse social”... Não existe só pobre neste Brasil, existe
classe média também, existem jovens que se formam, que querem casar, constituir família e
que querem iniciar uma moradia. Como é que faz? Vai comprar uma unidade de interesse
social? Não. Não são "minha casa, minha vida". Eles querem uma unidade um pouco
melhor, num bairro um pouco melhor, um preço agradável e tal. São unidades econômicas.
Unidades econômicas para mim, ela vai do "minha casa, minha vida", que é uns cinqüenta
metros quadrados, né? Uns quarenta e cinco, cinqüenta metros quadrados, a uns cento e
dez. Essa para mim é a unidade econômica, não é? E a legislação de Curitiba não leva em
consideração a unidade econômica. Ela leva em consideração os dois extremos, a unidade
pra rico e a unidade para pobre, de interesse social. E daí? E o restante da população? E
meu filho? E você? E teus irmãos, e meus irmãos? Como é que faz? Vão morar onde? Vão
ser obrigados a morar no "minha casa, minha vida", porque não existe uma política de
interesse de unidade econômica? Nós não existimos? Nós não existimos.
MMS: Você acha que houve um sombreamento do G10 com o Concitiba?
R6SP: Não, isso aí é besteira. Isso é besteira. Não houve sombreamento absolutamente
nenhum com relação ao G10, ao Concitiba. Na realidade, o que o G10 quis foi participar.
Por que o Concitiba não participou? Porque não foi convidado? Mas o que eles queriam?
Uma carta, um convite expresso, assinado pelo prefeito Rafael Greca, com batom da [nome
de funcionária do Ippuc] e beijinhos meus e da iniciativa privada, não sei o que? Você sabe,
isso é tudo uns caras que não têm realmente vontade. Pô, esse processo de mudança de
zoneamento está acontecendo há quanto tempo? Por que não participaram? O G10 não. O
G10 foi lá e brigou pra participar. É diferente. E participou e contribuiu e está contribuindo e
espero que contribua. Espero que o Ippuc reconheça a importância dos técnicos do G10
nesse processo. Como eu reconheço a importância do Ippuc nesse processo. Ou como nós
reconhecemos. Agora o Concitiba, qual a contribuição do Concitiba? Agora que o processo
está pronto, que levou mais de um ano e meio, eles vêm chorar e dizer que não foram
consultados, que não foram convidados. Agora quer o que? Uma carta? O G10 não foi
convidado. O G10 não foi convidado! O G10 se fez convidar, é diferente. O G10 foi lá e
brigou pela sua participação e lutou pela sua representatividade e tenho certeza de que hoje
ele é reconhecido por parte da sociedade como um órgão, uma entidade, um grupo, que
realmente contribui e tenho certeza de que os próprios técnicos do Ippuc reconhecem. E o
Concitiba onde é que tá? Agora que a lei está pronta, tá na Câmara, etc e tal, vêm dizer que
o Ippuc beneficiou a iniciativa privada? Você não tem idéia de quantas e quantas vezes eu e
a [nome de funcionária do Ippuc] e o [nome do representante 4 do poder executivo] e a
turma discutimos. E realmente o [nome do representante 4 do poder executivo], a [nome de
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funcionária do Ippuc], aquela turma toda do Ippuc ali tem uma opinião cívica, na minha
opinião, até demais. Eles tem, eles lutam pelo interesse cívico, na minha opinião, com uma
visão ainda muito idealista. Já conversei isso com eles. Eles têm uma visão absolutamente
idealista das coisas. E não era assim. Nós perdemos, nós perdemos não, nós não entramos
em consenso em muitos assuntos. Muitos assuntos, nós não entramos em consenso. Então,
em momento nenhum os técnicos do Ippuc se referenciaram na iniciativa privada, se
tornaram reféns da iniciativa privada. O Concitiba, que me permita, que é um bando de
idealistas, com pouca capacitação técnica e que não se fez representar e agora fica aí de
vítima. Vou falar isso numa reunião do Concitiba. É que não sou conselheiro de nada, mas
no dia em que for, vou falar isso aí. O G10 não foi convidado, o G10 se fez representar. Não
sei, por que o Concitiba não se fez representar? Porque não tem interesse, porque é um
bando de ideólogos, são pessoas que no meu entender não têm quase qualificação técnica
nenhuma pra ficar discutindo um assunto desse nível e não procuraram participar. Agora o
G10 não, o G10 fazia duas reuniões por semana à noite e uma reunião com o Ippuc na
quinta feira. E nós brigamos por essa reunião. Essa reunião não saiu na boa não. Nós
fomos falar com o prefeito, com o secretário, fomos falar com vereador, fomos falar com o
diabo a quatro ara essas reuniões acontecerem. O que aconteceu? Acabaram acontecendo
e o realmente o G10 teve uma boa participação. É muito chorão esse povo aí do Concitiba.
MMS: Ultima pergunta para não tomar mais seu tempo: Quais são as atuais demandas em
relação aos instrumentos de aquisição de potencial construtivo? As demandas, eu digo do
G10 assim.
R6SP: As demandas do G10 com relação ao potencial construtivo? A gente já passou isso
pro [nome do representante 4 do poder executivo] e já passamos para a equipe assim, não
é? Nós já passamos isso para eles. Mas me parece que, me parece, é obvio que está tudo
escrito, está tudo com o [nome do representante 4 do poder executivo] isso. Me parece que
as demandas são: criar um mecanismo único, fácil, que no meu entender está na linha do,
tá em acabar com o solo criado e criar apenas um tipo de PEG e dar e criar melhores
subsídios, incentivos, pra transferência. Essa é minha visão e é isso que nós passamos ao
[nome do representante 4 do poder executivo]. São as demandas, não é do G10, eu acho
que são demandas da sociedade, não são demandas do G10, porque o pessoal vê assim
também: o G10 foi formado por grupo de empresários e nasceu na iniciativa privada. Isso
tem que acabar. Não existe iniciativa privada e iniciativa pública. Existe uma iniciativa só: a
cívica. A cívica, o civismo, não é? A iniciativa da cidade. Se a discussão entre o setor
público e a iniciativa privada resultar num melhor civismo, numa cidade mais humana, numa
cidade mais ideal, isso é que tem que ser adotado. Então não existe, ah, você acha que o
Ippuc vai ser refém da iniciativa privada? Está louco. Os técnicos lá eu conheço há quarenta
anos. Lá não tem nenhum refém. Não tem nenhum bobinho. O que às vezes eu acho é que
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são muito idealistas e às vezes o idealismo não leva à realização das coisas. Como é o caso
do Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão tá lá, tá na Câmara, uma lei, está incentivando, tem
um decreto e tal. Vai dar resultado? Na minha opinião, não. Na minha opinião, pra dar
resultado tem que ser conduzido um pouquinho de uma outra forma, melhorar os incentivos,
melhorar alguns incentivos e permitir o livre comércio. O que é o livre comércio? O
incorporador, o construtor, o empresário, faz aquilo que melhor convier para o Estado, o
Município, a nação e ele. São quatro ingredientes. Não é só para o Estado ou para o
município. Não. “Eu quero que aquela região seja mista”. Perfeito. Você incentiva. O que
você quer? Mista? Você incentiva mais. Quer botar mais comércio lá, então incentive mais o
comércio. Incentive mais a residência. Agora, querer que esses usos sejam feitos todos no
mesmo empreendimento, três usos distintos, etc e tal? Um equívoco muito grande. Isso não
vai acontecer. Poderá acontecer em lotes como o da Brahma. Ou lotes de meia quadra,
lotes de 2000, 3000, 4000 metros, enfim. Mas, de uma forma geral, esqueça. E aí fica o
que? Fica mais 30 anos com um bairro deteriorado. Você é muito nova, sabe quantas
tentativas já tivemos para o Vale do Pinhão? Eu posso te dizer que quase como o projeto de
metrô para Curitiba. O Ippuc deve ter uns quinze projetos de metrôs enfiados nas gavetas. A
última que eu me lembro do Vale do Pinhão era a Nova Soho. É, a Nova Soho. Prefeito
Cássio Tanigushi. Não tem muito tempo. A Nova Soho. Eu fui o arquiteto que primeiro fez
um empreendimento na Nova Soho. Entra lá no Google e peça lá "Nova Soho de Curitiba".
Hoje a Nova Soho é a Praça Espanha. Mas não se iluda. Há 15, 20 anos atrás, a Nova Soho
era o bairro Rebouças. Então já houve "n" tentativas. O que deveria ser feito era justamente
o contrário. “Pessoal, quantas tentativas nós fizemos para revitalização desse bairro?”, “ah,
nós fizemos três, quatro, cinco, uma, duas, três” “quantas deram certo?, “nenhuma”, “por
que?”, “vamos sentar aqui e vamos nos perguntar porque”. Isto é planejamento urbano.
Vamos nos perguntar porque. Vamos trazer a comunidade e nos perguntar porque. Quem é
que constrói na cidade? São os empresários da construção civil, incorporador e tal. Vamos
trazer os empresários aqui e vamos pedir para eles a seguinte opinião: “Fulano, nós
queremos incentivar esse bairro para recuperar, para fazer um retrofit neste bairro. O que
vocês acham que nós deveríamos fazer?”. Nunca ninguém perguntou isso para a iniciativa
privada. E tá lá, os resultados estão aí. Vai ser uma Nova Soho. Saiu do Cássio Tanigushi e
agora chamou-se Vale do Pinhão do Rafael Greca. É isso. Lamentavelmente é isso. Agora,
se eles quiserem realmente fazer com que essa região seja e tenha uma retomada, eu
tenho impressão que a próxima revisão do zoneamento e do plano diretor é daqui a dez
anos? Então, daqui a dez anos o planejamento urbano muda uma barbaridade. É muito
tempo pro planejamento urbano de uma cidade, não é? Então, vêm aí os decretos, aquela
coisarada toda, mas uma análise tão complexa como está sendo feita só daqui a dez anos.
Muito bem, vão levar dez anos para descobrir que o Vale do Pinhão virou a Nova Soho do
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Cássio Tanigushi? É isso que vai acontecer. Não tô agourando. A gente já viu esse filme. Eu
já vi esse filme. Eu já vi esse filme passar. Então, devia acontecer o contrário: “aqui ó,
fulano, beltrano – vocês pegam aí cinco ou seis profissionais que mais atuam no Brasil, não
em Curitiba, e eu modestamente estou entre eles – o que vocês sugerem pra que a gente
realmente entre com um projeto de reciclagem no bairro Rebouças, que nós queremos
chamar de Vale do Pinhão?”. Eu te garanto que eles vão dar algumas sugestões muito
interessantes, não aconteceu isso. Só aconteceu o seguinte: “Olha, estou avisando vocês
que nós vamos fazer um incentivo para determinada região”. Todo mundo aplaudiu:
“parabéns! Legal, essa região vai ser o Vale do Pinhão”. Tá. Daí quando veio, veio pronto e
lamento o meu amigo [nome do representante 4 do poder executivo], acho que não vai, que
se o município quiser revitalizar aquela área não vai ter o resultado que espera não. E é
uma grande oportunidade. Essa é uma única oportunidade. Uma oportunidade como essa
só daqui a dez anos. É isso.
MMS: Acabou. Muito obrigada, foi super esclarecedor.
R6SP: É mesmo, é? Eu sou muito entusiasta com aquilo que faço, sabe?

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o Representante do Órgão de Controle
Externo
Data da entrevista: 03 de outubro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 41 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer eu faço
pra todas as entidades que eu tô entrevistando. Em relação a regulamentação e aplicação
dos instrumentos urbanísticos. Qual que é a atribuição do Ministério Público?
Representante do Órgão de Controle Externo (ROCE): O Ministério Público, ele é, no
caso urbanístico, como em outras matérias, ele é responsável e pelaa fiscalização das
normas, né? Normas constitucionais e tal. E, portanto, da aplicação da lei e a garantia dos
direitos, né? Que tão relacionados a aplicação dessas normas.
MMS: Quando dos primeiros debates sobre esses instrumentos no Brasil – aí falando
especificamente falando sobre a outorga onerosa e a transferência –, tinha-se como
pressuposto fundamental à sua aplicação a definição de um coeficiente de aproveitamento
básico único e unitário. Isso porque o que se objetivava com esses instrumentos era reduzir
a valorização diferenciada dos terrenos urbanos. Em Curitiba, nunca se chegou a adotar tal
pressuposto. Qual o seu posicionamento a respeito?
ROCE: Então, essa referência que eu tenho do coeficiente único é por conta de uma... a
nossa base de debates dos instrumentos dos anos 70 veio da Europa, né? E na Europa se
utilizava o coeficiente único. Acho que na Itália, se eu não me engano, era uma das
referências, né? Acho que os debates dos anos 70 incorporaram o coeficiente único, como
teoria, isso foi uma bandeira, né? Principalmente dos arquitetos, em alguns encontros dos
anos 70. Mas nas tentativas de aplicação, fora alguns casos, se eu não me engano, bem
pontuais de cidade pequena, quando houve uma tentativa em São Paulo, que eu acho que
foi a mais emblemática, na época do governo Erundina, eu acho que bateu de frente com o
retorno dos proprietários, né? Houve uma pressão contrária muito forte. Então, a Prefeitura,
o corpo técnico que tinha intenção e fundamento técnico pra isso, não foi acompanhado por
uma força política que queria isso também, né? Já o outro lado, o grupo que não gostaria de
ter coeficiente único, tinha força política e econômica suficientemente pra barrar o processo
na Câmara, né? Que acho que foi o que aconteceu lá em São Paulo. Tanto que Curitiba
quando experimentou a outorga, né? Eu acho que nos anos 90 e tal, ela não experimentou
com o coeficiente único, né? Experimentou como um complementar, a partir de uma outra
base, não necessariamente única, né?
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MMS: Tá. Bem, durante a trajetória da aplicação da transferência e da outorga em Curitiba
foram criadas novas modalidades, como foi o caso de incentivos concedidos a preservação
de Unidade de Interesse Especial de Preservação e das cotas destinadas para programas
de financiamento habitacional, pra construção de equipamentos sociais, pra desapropriação,
pra Copa do Mundo e pro Programa Especial de Governo. Essas novas modalidades,
entretanto, apresentam regras próprias para concessão de potencial construtivo e são
definidas via decreto municipal. Em sua opinião, haveria alguma irregularidade em o poder
executivo regular sobre a matéria sem o apreço do legislativo?
ROCE: Bom, depende do que que a gente tá falando, né? Eu acho que uma coisa de base,
assim, se por ato do executivo está se mexendo em alterações de potencial construtivo,
nessa capacidade construtiva, eu acho que tem uma irregularidade. Eu acho que tem uma
disputa, tem jurisprudência que trata do tema já, né? Detalhar a fórmula de cobrança e
outras coisas eu acho que tá... acho que há uma possibilidade de ser por ato do executivo.
Então, há uma discussão aí, né? Acho que, se não me engano, recentemente, a Câmara se
manifestou contrária, inclusive, sobre a nova Lei de Zoneamento, sobre esse excesso de
regulação via ato do executivo. Sem passar por lei específica, que é como tá lá no Estatuto.
Então, acho que há um exagero, e se há ilegalidade ou não, assim, eu não sou do campo
jurídico pra dizer, assim, da ilegalidade, tá? Eu entendo que há dúvidas e pode haver
ilegalidade sim. Mas eu não tenho certeza, tá?

Deixa eu só... retoma a pergunta um

pouquinho... uma coisa que você tinha falado era só da ilegalidade ou não?
MMS: Se haveria alguma irregularidade do poder executivo regular sobre a matéria, sem o
apreço do legislativo.
ROCE: Eu acho que tem um exagero e acho pode haver, com certeza, irregularidade
jurídica.
MMS: Tá. Então, falando especificamente sobre as cotas que foram pro estádio. Então, em
2010 foi promulgada a Lei nº 13.620 que institui o potencial construtivo relativo ao Estádio
Joaquim Américo Guimarães. Segundo o Estatuto da Cidade, a outorga, instrumento
utilizado naquela ocasião, deve ser aplicada unicamente quando para fins de: regularização
fundiária, execução de programas e projetos de habitação de interesse social, constituição
de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos e de lazer e de áreas
verdes, criação de unidade de conservação e proteção de outras áreas de interesse
ambiental e proteção de área de interesse histórico, cultural e paisagístico. Sendo assim, na
sua percepção, a destinação de recursos auferidos via outorga onerosa pra construção de
um estádio privado pra Copa do Mundo em Curitiba encontra amparo naquela normativa
federal?
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ROCE: Eu acho que os autores desse mecanismo foram buscar amparo, foram buscar
justificativa e amparo. Eu, na minha opinião, acho que houve um total desvio de função. Não
só pela finalidade, né? De tá vinculada a um evento esportivo e tal, e portanto não só o
evento que poderia ser a justificativa do interesse público, mas pra, no final das contas, você
utilizou a ferramenta, criou o mecanismo e desenvolveu uma equação pra resolver um
problema privado, específico, e altamente lucrativo no final das conta, né? Porque
permaneceu com propriedade privada com um ganho de financiamento enorme, né? Que
partiu de um início de 90 milhões pra quase 300 milhões de possibilidade de tomada do
banco estadual. Então, um desvio total de função do instrumento e contrário aos princípios,
né? Que estão no próprio Estatuto.
MMS: Eu vou fazer uma pergunta aqui no meio... é que essa pesquisa é semiestruturada,
então, pode ser que surjam outras dúvidas.
ROCE: Sem problemas.
MMS: Entrevistando outra entidade, eles comentaram que eles haviam entrado com uma
ação questionando a irregularidade de se aplicar, de se usar, o potencial construtivo pro
financiamento de um estádio privado. E essa ação teria se dado no âmbito do Ministério
Público. Você tem conhecimento dessa ação? E você sabe se ela teve andamento?
ROCE: Não. Não conheço a ação. Se é uma ação civil pública, se foi aceita, né? A denúncia
foi pro tribunal, pro judiciário... o que eu sei que houve um julgamento no Tribunal de
Contas. E o Tribunal de Contas saiu com um relatório definindo que o potencial construtivo é
um bem público, né? É um patrimônio público. Então, não poderia fazer parte de uma
equação dessa solução privada. Então, houve um posicionamento do Tribunal de Contas
em relação a isso. Eu não conheço a ação civil.
MMS: Segundo alguns juristas, a transferência do direito de construir consiste em uma
forma de compensação ou indenização, conferida ao proprietário que se encontra
impossibilitado do usufruto de seu coeficiente de aproveitamento básico por razão de
interesse coletivo. Em Curitiba, desde 1

3, para as Unidades de Interesse Especial de

Preservação, e de 2015, para outras formas de patrimônio cultural e ambiental do município,
é permitido renovar o potencial transferível. Nesse caso, não se estaria indenizando mais de
uma vez o mesmo proprietário?
ROCE: Na essência, a lógica dos instrumentos, ela é deturpada, né? Porque eu tô falando
de uma transferência de um potencial e tô renovando esse potencial, né? Então eu taria
deturpando, se eu olhar pelo direito de construção só, eu acho que tem um problema de
princípio aí, né? Por outro lado, tá sendo colocado a ideia da política da preservação e
conservação do patrimônio. Então, é uma estratégia política mesmo. Ela foge um pouco da
ideia de só olhar o construtivo, mas é uma política contínua de, em “x” anos, eu considerar
que o patrimônio poderia estar necessitando de novas obras de conservação eu tudo mais
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eu taria… é como se eu tivesse reabrindo um fundo, né? E renovando isso. Eu não vejo
problema se isso é extremamente controlado, por exemplo, priorizando obras de interesse
patrimonial, né? E que possam continuar na memória de Curitiba e conservados. Enfim, eu
acho que é uma decisão. Curitiba podia fazer uma outra coisa que é por meio de outras
recuperações, né, de mais-valia, constituir um fundo e este fundo ser utilizado pra financiar
essa restauração, ou seja, são outros mecanismos, né? Eu acho que na essência ele
deturpa, né? A coisa de ficar recriando um potencial. Mas, se pensar na política de
preservação, eu não vejo problema em montar essa equação, contanto que tenha controle
social de recursos e tal, e tenha, claro, que essa é a expectativa, essa é a perspectiva, né?
O que não faria nenhum outro sentido é você, por outros motivos que não a preservação
patrimonial, você continuasse renovando o potencial construtivo, que é o que muitas vezes a
Lei do Zoneamento acaba fazendo gratuitamente, né?
MMS: Bom, já que você falou de controle social, a próxima pergunta é um pouco nesse
sentido. Como você avaliaria a transparência na disponibilização das informações referentes
à transação de potencial construtivo em Curitiba?
ROCE: Eu não entendo que é transparente. Eu acho que todo mundo que foi em algum
momento buscar essa informação, de planilha, do formato e tal, não encontrou. Não existe
didática na informação e não existe, a princípio, pelo o que tá disponível em site, o interesse
que seja informado continuamente e em tempo real. Quando eu desci do... né? A gente tem
ferramentas muito simples, né? Pra tornar pública a operação em tempo real. Quando ele
passa pelo conselho e se aprova o mecanismo, deveria ser exposto, né? Isso não só pro
controle social, pra ver que a operação tá sendo coerente com a norma, né, e honesta,
enfim… mas também pra fins de pesquisa, né? O próprio trabalho teu, por exemplo, né?
Você tem uma facilidade de pesquisar os impactos, os resultados dessa política, deveria ser
aberto pro cidadão, pro meio acadêmico de forma muito rápida. Então, não há justificativa
pra não estar público e didático. Não é por falta de ferramenta e recurso e sim por decisão
mesmo. Eu lembro que até muito tempo atrás, não sei como é que tá isso hoje, as pessoas
tinham em planilha no computador lá no Ippuc. De forma se algum HD lá fosse prejudicado
você perdia o controle dos processos e desse metro quadrado comercializado, né? Então, é
um problema. Um banco de dados público, organizado e disponível seria essencial e a
gente tem ferramenta pra fazer isso sem qualquer investimento, né? Com o grupo que tá lá,
né? Na Prefeitura.
MMS: Quanto à escuta da sociedade no processo de elaboração da legislação urbanística,
na sua opinião e com base nos processos que você acompanhou, tem havido em Curitiba
um processo construtivo efetivo?
ROCE: Não. Não, porque a gente tem, assim, embora um discurso de quantidade de
eventos, né, um quantitativo de eventos. Os eventos eles são, muitas vezes, com conteúdos
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genérico e de uma apresentação que não permite apropriação, nem acomodação dessa
informação pra você reagir, né? Reagir com o teu conhecimento. Então, primeiro: a
população tem que ser realmente preparada pro debate, pra participação. A gente tá
aprendendo a fazer essas formas de participação. Então, o método, ele tem que ser muito
cuidadoso no formato. A gente tem que, por exemplo, disponibilizar com antecedência,
preparar as pessoas para o debate, pra que lá na frente, quando as pessoas venham com
seu conteúdo, venham com algo já mastigado, né? Já preparado pra contribuir.
Normalmente, você tem, assim, um processo participativo de uma exposição… expositivo,
né? Um PowerPoint, uma exposição oral e perguntas ao final. Fecha o circuito e entende
que houve a participação. Isso é muito preliminar, né? Isso talvez fosse o primeiro passo: eu
expor, entregar, tirar a dúvida, e dar um tempo pras pessoas, representantes de entidades,
consultarem suas bases e devolver algo com mais qualidade. Pra contribuir com o conteúdo,
né? A reação, muitas vezes, de quem tá conduzindo esse processo participativo é assim:
“ah, as pessoas não sabem o que falam, falam besteira ou falam coisas que não tem a ver
com o que eu tô debatendo”. É verdade. Eu vou lá levar zoneamento pra debate e a pessoa
vem falar que a rua dele tá esburacada. Então, esse é um contínuo argumento pra dizer que
a participação não funciona. Mas esse debate de explicar que a rua esburacada não faz,
neste nesse momento, parte de uma discussão normativa é pra você preparar pra um
segundo momento: "então tá, então é sobre isso que eu tenho que debater?” Eu vou em
base, na minha base, da minha instituição, e volto trazendo alguma consideração. Então,
esse é o primeiro aspecto. É um aspecto didático, todo mundo tem que aprender, quem tá
expondo, quem tá ali querendo fazer o debate e muitas vezes não está preparado. Essa é a
primeira questão. A outra é que quando eu falo em debater norma urbanística, em algum
momento, eu tenho que levar a público a norma, o texto da lei, dizendo "olha, vai ficar assim
a lei, é isso?". E as pessoas tem que ser... se é pra ser democrático, ele é democrático no
conteúdo legal. Então, não dá pra fazer um debate genérico e depois eu fazer uma lei e
entregar pra Câmara. Isso é um procedimento muito comum, mas ele não nem didático,
nem realmente democrático. Pra mim, democracia é escancarar a lei. Você põe a lei pra
debate e a pessoa fala assim: “sou contra este artigo, e este termo ou este número; de cinco
eu quero quatro”. E aí a pessoa do outro lado, tecnicamente, vai dizer: “não, o quatro é
ruim”. E tem argumentos técnico e político pra cada um deles. Ou: "interessante a sua
proposta, mas nós não concordamos com a sua proposta, por isso vai assim pra Câmara".
Então, pra mim, a democracia deveria ser um pouco nesse sentido. Então, há uma névoa aí
no que a gente chama de processo democrático, que é muitas vezes formal e obrigatório, de
transformar num teatro, né? De exposição de dados. Não é só no campo urbanístico, né?
No campo orçamentário, a mesma coisa. Eu vou muitas vezes em audiência pública que é
exposto a planilha de orçamento municipal e eu te pergunto se você concorda ou não. Você
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nem entende como é que tá aquela rubrica, da onde vem o recurso, se eu posso opinar ou
não, e tirar o parque dali e pôr no outro bairro, né? Então, é um desafio aí. A gente tá num
experimento, né? Democrático.
MMS: Ainda em relação a processos de participação, no seu entendimento, todos os
segmentos da sociedade possuem a mesma capacidade e poder de participação?
ROCE: Não.
MMS: Caso negativo, justifique.
ROCE: Não. Não possuem. Não só o segmentos, né? Mas dentro dos segmentos as
pessoas tem distintos… é como qualquer sala de aula, né? A gente tem níveis distintos, né?
E a percepção do professor... jogando um paralelo com a educação, né? É justamente
identificar aonde é que tá essa diferença e como é que eu alimento pra equalizar, nivelar,
essa informação. A gente usa muitos termos técnicos, né? No debate urbanístico. Então, o
nível de apropriação e de conhecimento é muito distinto. Então, existe um momento de
alinhamento. Por isso que a gente fala que na democracia tem esse primeiro passo, é um
primeiro passo de formação pra preparar as pessoas pra algum alinhamento conceitual,
teórico, técnico, mínimo, pra num outro momento a pessoa formular sua questão. Então, é
muito... tem muita relação com o processo educativo, assim, né? Com o processo
pedagógico. A democracia é um processo de aprendizado. Então, se você não se coloca
como mediador da construção do conhecimento, você faz de conta que está fazendo
democracia. E aí eu tenho, às vezes, assim, alguém domínio técnico com alguém que tá
vindo da comunidade e tá preocupado muito com a enchente do lado de casa e não está
querendo a mesma coisa dessa lei, né? Tem desejos diferentes e fundamentos diferentes.
Então, com certeza, a gente tem um momento fundamental que é de alinhamento conceitual
e técnico.
MMS: Aí você tava falando bem sobre a capacidade de participação, mas você acha que
poder participação, também é diferente?
ROCE: É, tem vários aspectos, né? Uma coisa é poder de tempo de participação, né? Que
é outro argumento, né? Você abre alguns espaços de decisão democrática, mesmo que não
sejam deliberativos, e você cobra a presença das pessoas e fala assim: “olha, eu abro pra
participação e não vem ninguém”. Realmente, é muito difícil, né? Alguns segmentos que não
tem essa disponibilidade, não são delegados pra estar presente lá, como é muita vezes o
poder público, algumas instituições não governamentais, que eu tenho tempo para isso, né?
Inclusive, eu sou pago para estar lá, né? Embora a minha instituição banca pra tar em algum
espaço. Aí o que acontece? A comunidade em geral tem que se desconectar do seu
cotidiano. Então, você tá lá trabalhando oito/dez horas, tem gente que fica além disso mais
quatro horas no transporte coletivo por dia e você exige que ela esteja a noite no espaço, ou
num final de semana, que é o que sobra pra vida em família. Então, é realmente muito
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complicado, você fazer essa cobrança, porque o nosso modo de vida... acho que tem tá
trabalhando tá sufocado, quem não tá trabalhando tá caçando emprego. Então, é difícil você
reservar tempo para os espaços democráticos. Nisso entra outra coisa: você começa, às
vezes, a substituir por espaços virtuais de debates, consultas públicas digitais e tal, que, às
vezes, são colocados como alternativa a essa falta de tempo, né? Mas, não sei até onde ela
consegue ser... ter a mesma qualidade de você tá ali no... é a coisa do aprendizado, né? A
distância ou presencial, né? Tem momentos diferentes de aprendizado. Mas acho que há
um limite. Então, a coisa do poder que a gente fala é a capacidade de estar presente nesses
momentos, assimilar e tá com ritmo de encontro. Eu marco cinco audiências públicas
seguidas, cinco encontros pra aprender o zoneamento, mas além disso tudo eu tenho
família, trabalho, transporte e tudo, né? Eu tenho que encaixar ali. Tem pessoas que têm
mais tempo pra isso do que outras. Então, tem diferença sim.
MMS: Especificamente em relação ao atual processo de revisão da Lei de Zoneamento e
Uso e Ocupação do Solo e dos instrumentos de aquisição de potencial construtivo adicional,
foi criado pelo Ippuc um grupo de trabalho com entidades relacionadas ao setor produtivo da
construção civil em Curitiba, conhecido como G10. Como você avalia essa medida?
ROCE: Olha, eu avalio, assim, como uma necessidade. Acho que até é bem importante ter
feito esse diálogo com o grupo que vai intervir diretamente na lei. Acho que é importante
fazer isso, mas não só isso, que se fosse pra democratizar a construção da lei, teria que ser
aberto e fomentado diretamente outros segmentos que não estão relacionados com o lucro,
né? Com a produção e lucro. Na verdade, a gente tá falando, assim, de setor produtivo que
lucra com a lei de zoneamento, né? Ou está nessa atividade econômica. A lei é um dos
componentes de equação lá pra ter lucro ou não com a produção da cidade. Então, agora
você tem um outro segmento ou vários segmentos que não tão pensando no lucro, mas em
quanto a legislação afeta a regularização fundiária, a produção de dinheiro pra habitação.
Então, se por um lado existe um esforço pra esse grupo ser acomodado, o G10, por outro
você deixa aberto: “olha, toda sexta-feira, quando vocês quiserem, estou aberto pra
negociar”. Mas eu não fomento e provoco que esteja junto e organiza uma agenda com
outros grupos. Então, há uma diferença de peso e importância que se dá a um grupo que
faz um debate produtivo e lucrativo sobre essa lei, né? E um outro grupo tá enxergando
outras possibilidades que não só o dinheiro em cima da lei do zoneamento. Então, os
esforços são distintos. Mas aí é na correlação de forças e na decisão política, né? De
escutar mais, fomentar… Eu posso argumentar como poder público assim: “eu abri
oportunidade e ninguém veio”. Isso pode ser um argumento. Só que se a gente voltar nas
perguntas anteriores, fala assim: “mas eu gostaria que viesse?” . Se eu gostaria, eu ia fazer
cartilha explicando, ia agendar, ia fomentar, tentar provocar que viesse, e não marcar um
dia, ver as cadeiras vazias e argumentar que: “olha, eu abri mas não veio ninguém”. Isso é
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um pouco um disfarce pelo não interesse que o outro grupo esteja presente, com um
contraponto.
MMS: Em sua opinião, haveria alguma tipo de sombreamento desse grupo com outras
esferas de participação, como o Conselho da Cidade de Curitiba?
ROCE: Se considerar o sombreamento, a importância, né? O peso que se dá pras opiniões
do grupo, né? Porque um grupo desse que tem projetos, né? De, em geral, aumentar o
potencial construtivo e o retorno relacionado a esse potencial construtivo, o que que
acontece? O grupo faz encomendas, né? E quando ele faz encomenda, a encomenda é
muito objetiva. Eles abrem a lei, e aí nesse caso a lei vai pra eles com antecedência ou não,
eles olham os artigos e dizem assim: “eu quero um artigo aqui”. Um exemplo bem claro é o
Vale do Pinhão, né? Que é, assim, é uma encomenda. Eu tenho um projeto, um projeto que
envolve várias outras coisas, né? Da economia colaborativa… Não só questão urbanística,
né? E que pode, a princípio, ser um projeto muito interessante pra cidade. Agora, o grupo
que é ligado a construção civil olha pra esse local e fala: “nossa, é uma oportunidade de
negócio muito boa, então, vou fazer uma encomenda pra lei”. E eu encomendo: “eu quero
potencial melhor aqui, quero vantagem aqui pra diversidade”, uma série de coisas. Então, é
óbvio que se vê um artigo, que se vê que ali tem uma encomenda atendida. Aonde tão as
outras encomendas, né? O que as pessoas podem ter... posso ter outros segmentos
querendo outras áreas da cidade. Eu sei, a princípio, pelo argumento e pelo resultado da lei,
que muitos grupos pediram coeficiente de potencial construtivo e, pelo contraste, tiveram
redução, em algumas zonas, né? Então, eu acredito que o Ippuc, a equipe técnica, deve ter
um equilíbrio entre ceder o tal prêmio, né? Que acho que é o argumento do coordenador,
né? Um tal prêmio pra um grupo. Em contrapartida, reduziram outras situações da cidade,
reduziram parâmetros e tal. Então, houve, a princípio, um equilíbrio em alguns setores da
cidade. Mas este segmento, né? Que você tá falando, representado pelo G10, ele teve uma
premiação, teve atendido uma demanda bem concreta e a lei foi feita pra eles em alguns
aspectos, né? A questão é que os outros grupos que defendem outros tipos de interesse,
outros princípio em torno da lei de zoneamento, não puderam pegar a lei, entrar no artigo e
fazer uma encomenda clara. Agora, recentemente, nesse bate e volta, né, da lei ser
debatida no conselho, as pessoas se manifestaram ali querendo colocar algumas questões.
Ou seja, fizeram também encomenda. As encomendas não foram aceitas pelo Ippuc, foram
encaminhadas como decisão a serem trabalhadas no âmbito do legislativo. Quer dizer que o
Ippuc como executivo acatou uma encomenda bem objetiva, as outras, o argumento foi
“encaminhe pros seus vereadores”. Então, de novo, né? Esse sombreamento nesse sentido.
Há um peso, uma aceitação, uma estratégia política de acomodar esse interesse, né? E
uma reação contrária a outros interesses. Então, mostra um pouco do posicionamento
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mesmo, né? Que nunca é só técnico, né? Ele é uma decisão política, como dessa demanda
do G10.
MMS: Você acha que houve alguma irregularidade em o projeto de lei ter sido encaminhado
pra Câmara sem o apreço do Concitiba? Da minuta em si, porque houveram algumas
apresentações, mas a minuta, em si, não foi apresentada.
ROCE: Acho que sim. E acho que a procuradoria acha também. Que foi decisão da
procuradoria do município, né? A sugestão de voltar e debater três, quatro dias, e debater
no Concitiba, né? Tem uma falha temporal aí. Ela tá tramitando na Câmara, mas houve um
movimento e uma necessidade de dizer que o Concitiba aprova essa tramitação depois que
ela já está tramitando. Então, com certeza tem uma irregularidade aí. Como ela vai ser
questionada, eu não sei. Porque isso tem autonomia da... posicionamento, né? Tanto
defensoria pública, promotoria, né? Provavelmente vai se manifestar sobre esse processo
ou não. Mas há irregularidade sim. Se não houvesse, não voltaria pro debate interno. Então,
houve, assim, uma tentativa de corrigir o rumo, né? Passa pra cá pra continuar com esse
documento. Tanto que foi feito uma votação no Concitiba com a manifestação, como se
fosse uma resolução, “ah, concordamos com a ideia que trâmite da forma como foi o projeto
de lei”. Então, foi um movimento... enfim... também não sei se fosse invertido mudaria algo,
porque, pra mim, assim, talvez, pessoas falam assim: “valeria a pena brigar, por exemplo,
pra retomar o processo na ordem correta?”. Que é antes passar pra apreciação do Concitiba
e depois encaminhar. O processo seria muito parecido como esse, só que a lógica de tempo
inverteria. Qual a diferença? Passa, faz as reuniões e depois encaminha à Câmara. A
diferença tá em que antes de chegar na Câmara os grupos favoráveis, contrários, ou que
quisessem colaborar, teria uma pressão antes, né? Se preparado pra, inclusive, quando
entrar no legislativo, chegar melhor preparado pra lá. Ou seja, a lei não é uma surpresa. Os
termos de artigo: “qual é o Art. 40? O que fala o Art. 20?” só foram finalmente conhecidos
por algumas pessoas do Concitiba quando entrou na Câmara. Pro G10, foi conhecido antes,
tanto que eles opinaram e sugeriram artigos. Aí tem uma diferença grande de
posicionamento político.
MMS: Bom, em relação a toda essa questão de aplicação e regulamentação dos
instrumentos urbanísticos, você identifica que há algum outro tipo – se houver já, né? –,
algum outro tipo de irregularidade ou distorsão? E caso positivo, o Ministério Público tem
autuado, tem alguma ação, alguma coisa nesse sentido, questionando essa forma de
aplicação dos instrumentos?
ROCE: Então, como eu disse, assim, o Ministério Público responde esse tipo questão por
manifestação e controle, monitoramento, por parte da promotoria, né? A promotoria
especializada, que é a Promotoria de Urbanismo e Habitação. Então, provavelmente vai
haver um acompanhamento, manifestação, por parte da promotoria, né? Especializada. Eu
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já adianto que algumas dúvidas, né? Algumas questões estão sendo levantadas no Paraná
e em outras normas são meio padrões, né? Por exemplo, o excesso da utilização do ato do
executivo como regulação urbanística, né? Tá sendo questionada. Provavelmente, vai ser
um ponto a ser levantado e é um ponto que a recente manifestação da procuradoria da
Câmara foi nessa linha. Não sei se você chegou a ver esse material?
MMS: Não.
ROCE: Saiu ontem a manifestação da Câmara sobre a lei. E ali tá claro que há um
questionamento da Câmara, da procuradoria jurídica da Câmara, sobre o ato do executivo
regulando esse tipo de alteração. A outra questão que também aparece no documento da
Câmara, que é um posicionamento do nosso centro de apoio, né, que a estuda a matéria, é
que a norma ela deveria trazer máximo e mínimo como… o controle do potencial máximo e
mínimo tem que estar nas normas do Plano Diretor. Entendendo o zoneamento como parte
constituinte do plano, né? Então, alterar isso pra uma lei que vem depois, legalmente essa
lei não existe, ela não tramita, ela não apareceu. Embora a gente saiba o que está sendo
debatida, inclusive, no Concitiba, né? Então, quando a gente fala que está entregando, que
deveria ser analisado como pacote, o pacote não chegou formalmente pra Câmara, então aí
tem um problema a ser resolvido. De novo, de tempo e de relacionamento das duas normas.
Então, existe aí uma... agora, a promotoria tem autonomia pra interpretar, enxergar e ver o
que interessa levantar como recomendação, questionamento, ou se for algum problema
mais sério, até a proposta de ação, né? De ação civil. Mas isso é uma coisa no âmbito da
promotoria. A promotora que tem autonomia pra fazer isso, né? Com o centro de apoio, né?
Com o debate do apoio técnico que a gente tem no Ministério Público. Então, não sei como
é que vai a ser interpretação e tal. Sei que existe algumas condições que levam a crer que,
por orientações de outras situações no estado, que vai questionado, né?
MMS: E o Ministério Público tem alguma ação no sentido de cobrar do município uma maior
transparência?
ROCE: Tem uma ação civil em curso. Até… Ela tá com seiscentas páginas já. Já há algum
tempo tramitando porque como a gente tá falando em um processo de tramitação do
zoneamento que é da gestão anterior também, né? De como ela vai, daí quando muda a
gestão, volta o projeto. Todo esse trâmite, então, tá sendo monitorado e tá sendo
questionado. Então, tem dúvidas da promotoria, e tem respostas por parte do poder
executivo. Então, tem um trâmite, informação, bate e volta, pra tentar entender o que tá
acontecendo. Mas já é uma... não sei se tá como… tá como um inquérito civil. Até tenho
cópia, se quiser dar uma olhada depois na... em como é que tá esse bate e volta.
MMS: Isso relativo especificamente a esse processo de revisão?
ROCE: Isso, ao processo que inicia na gestão anterior e que continua agora. Então, existe
um procedimento de acompanhamento desse processo aqui, interno. Eu vou te mandar o
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que eu tenho, que já tá no... eu não sei em que pé tá, mas eu vou te mandar o PDF que eu
tenho. Tem umas seiscentas páginas pra esse final de semana. Mas, assim, muita coisa ali
é de informação de pano de fundo, da cidade de Curitiba, que você vai eliminando. Aí você
vai entrando nos questionamentos mais objetivos, e como responde questionamento, tem lá
o material que tem a ver com o teu trabalho aí.
MMS: Legal. Interessante. Tinha... quando eu falei do coeficiente único... tinha alguns
questionamentos que eu fazia pra outros segmentos e acabei não colocando no do
Ministério Público, mas acho que seria interessante.
ROCE: Diga.
MMS: Então, vou retormar isso do coeficiente único só pra verificar como que você se
posicionaria. Bom, você acredita que a definição de um coeficiente único e unitário pra todos
os centros urbanos é coerente e benéfica à política urbana municipal?
ROCE: Eu acredito que é benéfica e é bem coerente com o princípio constitucional e com o
estatuto. Agora, se é viável ou não a implantação é... de novo, depende de uma correlação
de forças, né? Porque a gente tá falando em retomar... o problema, hoje, assim, é que o
movimento econômico de compra e venda de imóveis já incorporou a expectativa do
coeficiente atual, né? Então, pense assim: se você negociou lá, na boa fé, né? Comprar o
imóvel com coeficiente 4 e espera colocar ele no negócio com este coeficiente 4 pra um...
enfim, como retorno de investimento, você... se a Prefeitura, embora a gente saiba que
legalmente não há direito adquirido, que é uma expectativa de ganho, que não há... que
legalmente eu posso voltar pro coeficiente zero ou um se eu quiser. Legalmente, sim. Mas
eu ia ter, assim, um conjunto de proprietários raivosos. Assim, poxa, você ia estar
diretamente intervindo. Eles iam perder na justiça, se entrasse na justiça. Mas,
politicamente, quem ia perder era o autor da lei. Então, nesse sentido, acho que por isso
que se colocam alguns mecanismo na lei de dar um tempo, né? Um tempo de utilização de
alvará, de aprovação de projetos, de acomodação do coeficiente vigente, né? Antes de você
fazer uma transição. Que é o que tá inclusive numa proposta de lei de zoneamento aqui de
Curitiba, que é muito comum fazer. Então, acho que ele é coerente e ele seria necessário se
você olhasse pro problema da moradia e da falta de dinheiro do município. Se olhar por
esse aspectos, sim. Mas como movimento político e econômico seria... como foi o caso de
São Paulo, né? Que ajudaria pra investigar um pouquinhos as reações que tão na mídia,
né? As notícias da época, lá o pessoal chamando de legislação do inferno e tudo mais.
Então, é um processo de embate político, né? De interesse mesmo.
MMS: É, a próxima pergunta já era nesse sentido. Se você acredita que seria possível
adotar isso em Curitiba?
ROCE: Acho que seria possível experimentar nesse, assim, você não sair com uma
bandeira genérica, mas você fazer alguns experimentos. De certa forma, o Ippuc tentou
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agora fazer as reduções, né? Você poderia em algumas áreas fazer a redução e
experimentar em partes em algumas zonas, alguns setores. Mas é um laboratório, né? Eu
acho que você não conseguiria fazer de maneira radical, né? De raiz mesmo, você falar
assim: “agora mudou tudo, né? Agora tudo é um”. Não conseguiria. Acho que é um
experimento, é uma transição. E ainda sim ia enfrentar algumas forças
MMS: Tá. Você também já comentou um pouco sobre essa última pergunta. Mas vou
perguntar ela de forma mais clara pra se você quiser fazer algum complemento. Caso isso
fosse adotado, fosse proposto em Curitiba, quais seriam os segmentos que seriam os
maiores apoiadores e os maiores opositores?
ROCE: Bom, opositor é o segmento dos proprietários, né? Que, muitas vezes, se mistura
com incorporador e com construtores, que é uma coisa que em um mercado que, acho que
assim, em um mercado pouco avançado de economia imobiliária o proprietário é
extremamente enraizado, né? Com incorporador, com a equação do futuro do construtor.
Então, tem uma equação quase entre famílias, inclusive, né? Uma classe social muito
próxima, né? Então, haveria um movimento como é o do próprio G10, ser contrário a esse
tipo de ação. Um pouco mais avançado, se você explicasse melhor e debatesse,
aprofundasse o debate, era muito provável que esse tipo de intervenção interessasse ao
mercado da construção. Imaginando que isso poderia fomentar alguns negócio novos, só
que a diferença é que você ia ter uma divisão do resultado entre proprietário e poder público
no valor da terra, né? É a coisa do valor residual na hora de fazer a conta da construção.
Agora, claro, essa ideia dos potenciais construtivos, esse mecanismo de recuperação de
mais-valia, eles não poderiam ser pensados de forma isolada, né? A coisa do coeficiente
único, né? Teria que vincular com outras estratégias, né? Então, a própria pressão sobre o
valor da terra, uma tributação mais justa, né? Progressista, né? Progressiva. Do próprio
IPTU comum ou do IPTU progressivo no tempo, né? Sem intervenção, notificação, quem já
tá atrasado, né? E já tem a norma, faltaria o procedimento administrativo de notificar e
pressionar e tal. Então, essa ideia de começar essa estratégia de articular os instrumentos
poderia fomentar o lançamento de terra no mercado imobiliário de Curitiba e poderia
interessar muito o construtor de médio porte/pequeno porte que hoje tá indo pra região
metropolitana construir, porque tá buscando lá terra barata. Então, essa coisa de intervir no
preço da terra, continuamente ter um observatório… essa é uma ideia que eu acho
importante, assim, você ter um observatório de mercado da terra, um observatório público,
que enxergue, entenda o mercado, valores, intervenção pública no valor da terra, poderiam
ser indicadores que explicassem se houve um maior sucesso na política, trazendo
construtores que hoje vão pra região metropolitana produzir. Então, acho que interessaria a
esse grupo. Eu mesmo encontrei, assim, quando eu dava aula, eu tinha, assim, pais de
alunos meus que eram construtores e quando você explicava alguns instrumentos, falavam
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assim: “nossa, podia aplicar isso, porque eu tô indo lá comprar terra em São José dos
Pinhais e gostaria de comprar um terreno em Curitiba, mas a conta não fecha”. Então, acho
que esse segmento poderia ser melhor aproveitado num debate, sabe?
MMS: E os apoiadores?
ROCE: Bom, apoiadores – isso explica o outro lado da coisam, a recuperação do dinheiro
pro poder publico fazer caixa –, você teria com certeza os movimentos que lutam pela
moradia mais diretamente, não governamental, ou movimentos sociais, mas eu acho que
você teria servidores... você teriam o apoio dos servidores que trabalham com a moradia.
Você pega, por exemplo, a Cohab. Se você explica pros servidores da Cohab que ali tá
dinheiro pra fazer moradia e, portanto, para continuar os serviços de execução da moradia,
você tem no próprio poder público alguns defensores também. Porque tá ali o trabalho
deles, né? Falta dinheiro pra Cohab, a Cohab tem uma contabilidade meio apertada, né?
Então… pra não dizer que é deficitária… Então, você teria também em quem tá preocupado
com orçamento público, com a Secretaria de Fazenda e o da Finanças. Você teria
apoiadores também. É mais dinheiro, né? Pro município.
MMS: Beleza. Acho que eram essas as perguntas.
ROCE: Então tá bom.
MMS: Muito obrigada.
ROCE: De nada.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com os representantes 1 e 2 do Poder
Executivo

Data da entrevista: 02 de outubro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 77 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, a primeira pergunta é pra entender… o meu tema é
sobre os instrumentos de concessão de potencial construtivo. Então, eu tô estudando tanto
a outorga, originalmente solo criado, a transferência e a PEG, né? Então, primeiro, é pra
entender um pouco qual que é a atribuição específica da Secretaria de Finanças tanto na
aplicação dos instrumentos, né? Acho que eu vou falar um pouco sobre os trâmites depois,
os trâmites burocráticos. Mas também na edição das leis, agora sim revisados, se vocês têm
alguma atribuição também quando é revista alguma legislação, alguma coisa assim.
Representante 1 do Poder Executivo (R1PE): Bom, se nós formos resumir o papel da
Finanças em si, ele é um pequeno pedaço, mas com a importância igualmente a todo
andamento do processo em si. Até a legislação que está, né? Porque bem você falou, estão
pretendo fazer algumas alterações na lei, né?
Representante 2 do Poder Executivo (R2PE): A gente participou de algumas…
R1PE: É que daí é o que ela falou depois, se a gente participa e tal em relação a nova
legislação, mas basicamente o procedimento de interesse de alguém em relação a
aquisição do potencial, da transferência, exceto PEG, PEG não passa pelas Finanças, tá?
Até pela própria maneira de ser feita, os outros….
R2PE: Porque o Urbanismo já define, né? O valor.
R1PE: Então, o solo criado e a transferência, o processo é enviado pra cá, basicamente, pra
se avaliar o metro quadrado para fazer toda a inserção e a conta, vamos dizer, de chegar na
fórmula em relação ao Urbanismo. Então, é valoração do bem, vamos dizer, assim, a nível
de valor de metro quadrado, aí vai depender de cada um. Tem algumas diferenças em si,
mas basicamente ele segue pela lei o valor do ITBI. Então, por isso o ITBI é uma atribuição
nossa a nível de um imposto, né? Sobre a transferência de bens imóveis. E é verificado a
esse nível a avaliação. Então, em resumo, é avaliar o metro quadrado dos imóveis.
R2PE: E do imóvel que cede e do imóvel que recebe o potencial, né? Aí os cálculos quem
faz, joga na fórmula, é o Urbanismo. Como a [nome da representante 1 do poder executivo]
falou a nossa função é colocado o valor do metro quadrado. O que, às vezes, causa
algumas polêmicas também, né?
MMS: Chega a ter contestação, assim, com relação ao valor que vocês definem?
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R1PE: Bem raro.
R2PE: Sim, é raro, mas acontece.
R1PE: Então, assim, principalmente no solo criado, se a gente tiver alguma reclamação, e
são menores, sempre que não concordem, então, com a avaliação porque ele está
acrescendo, nós estamos avaliando aquele metro quadrado e vai influenciar em tantos mil
reais a pagar, né? E já na transferência já ocorre o contrário. Normalmente quem reclama é
quem ficou com a certidão do potencial. Então, ele resolveu fazer uma RPPNM, por
exemplo, ele tem lá tantos mil metros quadrados a vender, né? Isso no mercado que a gente
sabe é fora do… não tem nada a ver com o município em si, mas tem na hora de fazer a
conta de quem cede e quem recebe. Então, esse sim, como nós temos nos baseamos no
valor do ITBI, o ITBI não é um valor de mercado próprio, ele tem sim um olhar no mercado
imobiliário, mas como ele é alterado e revisto, né? De época em época. Nós temos sim
algumas reclamações de que ele quer que avalie a mais. Aí é ao contrário. Quando a gente
tem um contribuinte que paga o ITBI, ele sempre que vem reclamar é porque o valor está
acima. No solo criado pouquíssimas vezes houve essa está acima. E já daí eles pelo
contrário, eles querem que a gente avalie bem maior o valor. Não é isso, porque a base é do
ITBI. Então, se por um acaso naquela região a gente possa sim estar com um valor um
pouquinho mais longe do mercado ou não, mas é aquele, e assim que tá na lei. Então, a
gente tem sempre que está lidando com isso e explicando.
R2PE: É dinâmico, mas nem sempre a gente tá 100% no valor do mercado, né? E
normalmente quem tá recebendo contesta que o valor do metro quadrado é menor. Mas
aconteceu agora, esses tempos atrás, de que o imóvel que cedia, ele reclamando que tava
muito baixo, que ele queria que aumentasse o valor do metro quadrado.
MMS: Entendi. E isso provavelmente mais pra RPPNM, não? Porque elas são mais
afastadas, né? Então, acho que o preço da terra...
R1PE: É. São os que mais reclamam, assim, sabe?
R2PE: E tem uma legislação específica também, né? Pra avaliação das reservas.
R1PE: Então, vamos falar um pouquinho das reservas tá? Tem dois itens: uma pessoa que
questionou porque quando ela foi consultar e ela pretendia formalizar a RPPNM, teve
informação sim de qual é a maneira que se avalia. Então, a RPPNM foi criada uns três anos
pra cá, ela tem uma lei fora um pouquinho da igualdade ali e ali. A avaliação deve ser sem
considerar os problemas sobre a área, profundidade. E aí você pergunta, foi uma lei assim
que foi perguntado, demos opinião e quando a gente viu tava editada, mas não de uma
forma que talvez todos, né? Dessem um aval. E nessa questão da RPPNM, já tem valor que
seriam um pouquinho até diferente, a melhor, vamos chamar assim. E essa pessoa teve o
interesse, mas não foi talvez verificado e não tem nem porque todo o olhar inicialmente, ela
formalizou. Só que dentro daonde já é uma reserva do Bugio. Então, ela não tem o direito de
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fazer uma particular dentro de uma estatal. E daí o olhar desta avaliação, ela não se
enquadra mais em uma avaliação da lei específica da RPPNM e daí é uma avaliação
considerando, vamos dizer assim, os problemas... tinha a faixa de preservação permanente,
alguma coisa de bosque, isso fez com que avaliação fosse a menor do que um olhar lá se
fosse RPPNM.
R2PE: O terreno era lindeiro a um aterro sanitário, né? E aí quando você olha todas esses
características próprias do imóvel.
R1PE: Do lado do lixão, né?
R2PE: Do lado do lixão. Então, o valor cai, né?
R1PE: Então, foi muito difícil, foi umas duas vezes que foi mandado todas as informações,
mas da nossa parte de Finanças nós fazemos o que é o correto. Até entende-se o lado do
proprietário.
MMS: Mas deixa eu fazer uma pergunta... porque o ITBI, quando é feita a transação é do
imóvel, né? E no caso do cálculo é pra entrar a só a terra, né? Só o preço da terra. Então,
como que vocês fazem essa…
R1PE: Sempre existe um resumo de cálculo, onde nós temos informatizado pra cada
imóvel. Sim, se ele tem construções a nível de ITBI nós temos um valor individualizado no
resumo de cálculo, terreno e construção.
R2PE: Temos as características desse terreno, né? Testada, profundidade, zoneamento,
tudo o que interfere.
R1PE: Pra chegar no valor do imóvel, vamos dizer assim, ele tem uma questão de análise
mais na área de direito de avaliações que se considera, né? Aqui como ele falou ali, a área
em relação à testada dá uma profundidade, dependendo do zoneamento a testada na ZR4,
Estrutural, e assim por diante, ela é influenciante por causa do h/6 na hora que você vai
verticalizar. Então, são alguns fatores que a gente chama, que não são depreciatórios, são
fatores pra diferenciar a avaliação desses imóveis. O solo criado como tem uma
interpretação de que ele tá acrescendo algo utópico e ideal, sempre é o valor que a gente
chama antes de qualquer consideração de fator que possa reduzir um pouco esse imóvel,
mesmo que o a testada dele seja onze no ZR4, a nível de valor do imóvel ele poderia ter
algum fator. Mas entende-se que ele é um terreno ideal pra construir, porque ele tá podendo
até construir a mais, e, sim é o valor que a gente chama e você pode até ouvir esse termo
aí, às vezes, até na lei da RPPNM escreveram “face do lote”, “valor de pauta”, “valor de
face”, porque ele desconsidera daí... é o valor cheio que a gente chama.
R2PE: Ele a princípio conseguiu utilizar todo o potencial do terreno e tá comprando mais pra
usar no próprio imóvel, né? Então, esses fatores não prejudicaram ele, né? Tanto é que ele
tá conseguindo até melhorar.
MMS: Entendi.
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R1PE: Aí no ITBI, é claro, que tem algumas situações que a gente pode ter gerado um valor
que como tem uma APP, né? Ele recebe a guia. Ele tem um direito de pagar ou recorrer se
estiver acima de mercado. Então, ele é um valor genérico atribuído, nem todo os casos a
gente tem especificação de algum fator depreciatório, né? No sistema. Assim como, ali na
hora que nós vamos avaliar, quando ele vem uma… o Lindeiro, né? O parque que tem
interesse, o Município tem interesse. Então, pra ele, ele não pode edificar quase nada ali e
ele passa a ter interesse, então, ele, vamos dizer, troca dando pro município, mas ele fica
com o potencial. Essa é uma outra forma, né? De transferência que fica daí com a certidão e
essa é a hora que a gente avalia esses prejudiciais. Mas isso é uma coisa que se vê em um
longo prazo. Hoje está se pensando, se repensando com a nova legislação. Então, reuniões
estão tendo com o Ippuc, em algum momento tivemos conhecimento e foi solicitado pra que
a gente desse essa opinião e isso tende a ter uma uniformização, tá? Porque a dificuldade
de processos que vem e volta, então, há algum período... aqui é muito rápido o processo.
Mas, às vezes, ele teve uma demora em algum outro setor, então, o interesse é que isso se
racionalize, né? E que tenha um único olhar. Então, o valor do metro quadrado da face do
lote. E isso é uma novidade que talvez venha ser fechada, isso ainda está em conversa.
R2PE: Você conhece o [nome do representante 4 do poder executivo], né? A gente teve
algumas reuniões, né? Então, foi bastante conversado.
R1PE: A pedido dele, né?
R2PE: Inclusive com o Urbanismo também, com o secretário lá, o [nome do secretário de
Urbanismo], sobre esse item. É que pro interessado, aqui, normalmente se chega... a gente,
em dois dias no máximo o processo vai embora. Mas, no cômputo geral, às vezes, se
demorar mais tempo, pro interessado é o prazo final que demora o processo, né?
R1PE: Talvez indo pra diretoria, porque passa pela gerência, fique talvez uns quatro dias.
Na nossa divisão não passa em torno de uns dois dias.
R2PE: A gente até procura se chegou no dia, já liberar no dia mesmo pra não ter problema
nenhum.
MMS: Entendi. Porque vocês tem uma planta pronta do ITBI e é só verificar o valor?
R1PE: A gente não chama de planta porque ela não é editada anualmente como uma planta
de valores do IPTU. Mas sim, temos gerado por indicação fiscal, eu peço, ele gera e me dá
um relatório, né?
R2PE: Esse valor por face de quadra, né? Que a [nome da representante 1 do poder
executivo] comentou.
R1PE: Tem a avaliação.
R2PE: Pra cada imóvel.
R1PE: Pronto, digamos assim, né?
MMS: Entendi.
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R2PE: Ele só não contempla as características próprias do imóvel. Você tem APP, você tem
fundo de vale, você tem…
R1PE: Linha de transmissão.
R2PE: Linha de transmissão da Copel, faixa de limite do DER, por exemplo, né?
Normalmente daí, por exemplo, se ele tá próximo de uma favela, normalmente daí o valor já
leva em consideração essa proximidade, essas outras…
MMS: Isso mais pra transferência, né? Porque pra outorga…
R1PE: Pra transferência. Daí pra outorga é sempre puro, isso que a gente falou. E a própria
transferência é uma situação que está sendo repensado, como a gente falou. Sempre foi um
olhar… porque o solo criado foi o primeiro, então, as outras ferramentas que foram sendo
criadas aos poucos, na verdade, a lei sempre falou só ITBI, e quando vinha o processo
havia uma responsabilidade porque quando se perguntava para avaliar imóvel sob a
indicação fiscal tal, sempre retornamos ao Urbanismo porque avaliar o imóvel é uma
interpretação, avaliar o metro quadrado dele sem esses problemas é outra interpretação.
Porque o valor do metro quadrado, como eu te falei, ele é varia muito dependendo desse
atingimentos, né?
R2PE: É uma diferença muito grande.
R1PE: E isso sempre foi, assim, um enviar processo e foi se formando uma regra, né? Só
que a partir do momento que se tá pensando em agilizar, em otimizar, em colocar regras
talvez a nível até de uma instrumentação ou decreto, vamos dizer assim, a nível de validar
os critério de avaliação, esse é o momento em que tá sendo discutido porque tem um outro
olhar que possa ser interpretado que se ele tem uma vez a área do terreno para construir,
esse é o potencial dele, nesse momento num taria importando muito a avaliação do imóvel
em relação aos prejudiciais que ele tem. Não. Ele pode construir seiscentos metros
quadrados, então é seiscentos metros quadrados que ele tem. Pro mercado, qual é o valor
de ITBI a nível desses seiscentos metros quadrados? Ah, é oitocentos reais o metro
quadrado, daí, vezes o seiscentos... é esse valor que ele vai ter lá em cota depois pra
transferir. Então, esse é um outro olhar. Por isso eu te expliquei.
MMS: Mas isso seria o que?
R1PE: Sem problema algum sobre a área.
MMS: Mas específico ao preço da terra, não no valor da cota igual… porque tem...
R2PE: Não, não tem nada a ver com a PEG. Poderia…
R1PE: Dependendo do zoneamento, da localização, da pavimentação, esses itens que
entrariam. Mas não as prejudiciais.
R2PE: Até o sistema viário, também, que pra nós também entra…
R1PE: É o que tá no ITBI. O que tá na formação da avaliação do ITBI, né?
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MMS: Então, hoje, basicamente… eu repito, porque como eu não sou da área, pra mim é…
então, hoje basicamente vocês usam o método de cálculo do ITBI, mas vocês não
consideram esses prejudiciais?
R1PE: Ainda consideramos pra alguns casos.
MMS: Pra alguns casos.
R1PE: Porque nós temos uma situação assim: por ser criado aos poucos “Ah criaram a
UIP”. “Ah criaram a RPPNM”. “A do bosque”, né? Que se pode... daí compra lá. Isso foi
formando, então, quando se forma... como agora já existem todos, então, vamos olhar os
todos. E hoje a gente enxerga que nós temos 3 regras: uma pra RPPNM, uma pro solo
criado e uma pras transferências quando tem problema e quando não tem problema sobre a
área.
R2PE: Aí no caso específico das UIPs ficou acordado que seria avaliado sem os
prejudiciais.
R1PE: É, os prejudiciais, pra alguns casos nem tem, pra algum tem, que é dependendo do
tamanho do lote, essa UIP, ela mesma... como é que eu vou… eu não posso construir mais.
Então, eu não posso dizer que ela é o prejudicial, porque ela é o instrumento que fez ele ter
o potencial. É esse olhar que tá se tendo nesse momento.
R2PE: O posicionamento dessa UIP, né? Que, às vezes, normalmente tá na testada na
frente, que ocorre bastante, né? E o empreendimento acaba saindo atrás.
R1PE: Então, pelo estudo do [nome do representante 4 do poder executivo], vamos dizer,
que ele tá ouvindo, exatamente o que nós estamos falando há muito tempo. As regras na
hora da avaliação estão influenciando em ele correr, pegar o interessante aquilo lá e
infelizmente muitas vezes tá sendo bem mais interessante a PEG. Então, ela também que tá
sendo tentada se realmente regularizar em separado na lei, de uma forma que não
prejudique da forma que talvez hoje esteja o solo criado tão nosso exemplar no país, né?
Então, se ela continua existindo em separado… porque tem uma forma de ela ser um solo
criado percentual para o PEG ou ela continuar separado que, daí, a regra, em instituir algo
mínimo e tal, mas tudo isso ainda é uma minuta.
MMS: Essas fórmulas de cálculo que vocês falaram que acaba sendo diferente,
dependendo se é UIP, se é RPPNM, elas estão todas regulamentadas? Ou é um
procedimento interno?
R1PE: Simplesmente você diz valor de ITBI.
R2PE: É que ao longo do tempo até em conversas com…
R1PE: O Urbanismo que foi sempre...
R2PE: Ajustado.
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R1PE: De boca, vamos dizer assim, só que no processo lá no início muitas vezes se pedia
pra que a gente tivesse… que a informação, na verdade, tem que partir deles, porque é de
lá que nasce todo o instrumento e tal. Aqui simplesmente passa em nível de avaliação.
MMS: Mas o ITBI geral, assim, sem considerar compra de potencial construtivo, o ITBI que
é calculado, existe uma regulamentação?
R1PE: Sim.
MMS: Nacional?
R1PE: Não, municipal. Até porque a alíquota nossa é diferente, cada município, né? Existe
sim uma lei.
R2PE: Cento e oito, né?
R1PE: A última foi cento e oito, tem o decreto. Só que eu vou te dizer, assim: o ITBI ele não
pode ser engessado, tá? Nós temos uma planta genérica de valores pra cobrança do IPTU
onde qualquer alteração dela, aprovação da Câmara, né? O ITBI é uma legislação bastante
diferente nesse sentido. Então, nós temos quase que um parágrafo onde diz que o valor,
né? Atribuído, será o valor conforme as normas da ABNT, que nós temos a LEI Nº 14.653,
né? Então, isso quer dizer: até o valor de mercado, é este o valor que eu posso cobrar, né?
Então, nós temos… por isso que a cada época, agora tá bastante parado o mercado, então,
os valores realmente não tem sido muito alterados. Mas chegou épocas em seis e seis
meses era todo um estudo de como está o mercado. O que que nós estamos defasados?
Em quais regiões? Em qual zoneamento estão os piores? Qual o estilo de imóveis?
R2PE: Não necessariamente na cidade toda, às vezes, pontualmente por bairro ou, às
vezes, uma via que tem uma importância um pouco maior, ou um outro local que mudou o
zoneamento, aumentou potencial, que você sabe que os valores aumentaram. Então, é
bastante dinâmico.
R1PE: Então é assim, basicamente, seguiria as normas da ABNT, né? Que em algum
momento que o contribuinte venha, e questiona, e vai recursos, chega uma altura que eu
faço um laudo. Tá aqui. Conforme as normas, vale… às vezes, raramente, mas pode
acontecer de valer mais porque o nosso é um genérico, né? Onde tinha esse valor e não
concordar. E esse laudo vai demonstrar que vale. Aí a gente ganha em nível de
procuradoria e tal, é esse o valor que ele vai pagar. A nível de aqui do assunto de solo
criado e transferência, basicamente, assim, a nível de laudo e tal, não aconteceu. A gente
fez até pra nós, pra verificar... poxa, a gente fica um pouco em dúvida, mas porque queria
avaliar a mais, não tem porquê. Porque eu tenho que seguir ITBI. Então, esses por
transferência é muito mais fácil pra gente, e raramente teve em solo criado, muito raro.
R2PE: Acho que laudo mesmo só aquele caso do imóvel lá do aterro sanitário.
R1PE: É… só pra ela em termos, assim, mas não que anexou em processo porque não há
necessidade, não chega a ter valor.
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MMS: Bom, a gente tá falando então da atribuição Secretária de Finanças. Então, de vocês
calcularam o preço da terra?
R2PE: Aham.
MMS: Ok. Mas há algum controle pela Secretaria de Finanças de quanto foi arrecadado por
esses instrumentos? No que foi aplicado?
R2PE: Não, porque a gente não sabe, daí, que quem faz essa finalização é o Urbanismo e a
Cohab porque tem processo...
R1PE: Solo criado vai pra Cohab, né?
R2PE: O solo criado vai pra Cohab, e, lá a Cohab que faz. E inclusive esse dinheiro entra…
R1PE: E, principalmente Mônica, porque aqui é uma consulta. Por mais que é via processo,
pode tanto solo criado, nós informamos o valor e não ser viável pro projeto dele, chegar na
Cohab, ele toma ciência, não vai ser interessante, “pode arquivar pra mim”. Mais ainda nas
transferências, ele consulta pensando em comprar de tal imóvel, então, nós avaliamos
aquele que cede e o que recebe. “Hum, a conta não é boa”. Aí ele tenta um outro. Aí vem o
outro – e a gente nem sabe que ele tá tentando um outro –, aí ele vê que pela PEG é melhor
e daí faz pela PEG. Então, nós não temos realmente como controlar essa parte. Se a
Finanças em algum olhar, o secretário possa perguntar e ter alguma… mas não controle.
Isso não tem realmente. Seria mais o Urbanismo.
R2PE: E aí eu acho que é bastante complicado porque é uma negociação entre duas partes
fora âmbito do município, né?
R1PE: Só que o Urbanismo fica sabendo porque ele baixa tanto de área quando realmente
transferiu. Agora o valor também… o solo criado, sim, dá pra saber o valor, se ele fecha lá
na junto Cohab, e aí fica aquele valor, pode parcelar, e assim por diante, em alguns casos.
MMS: Então, basicamente, o trâmite é: eles entram na Secretaria de Finanças…
R1PE: Urbanismo.
MMS: Desculpa, do Urbanismo. Chega aqui pra vocês… chega mediante diretoria? Como
que funciona?
R2PE: De departamento.
R1PE: É que acaba, às vezes, cai na diretoria, às vezes, já cai direto na divisão, né? Porque
vem malote, né?
MMS: A divisão de vocês como que é?
R2PE: Divisão de Valores Imobiliários. Tem pela divisão é, assim, de...
MMS: E daí vocês calculam o preço da terra e passam o valor…
R1PE: É. Valida a chefe divisão, valida a gerente e sai pra alguns casos validação em
conjunto com a CAI. CAI. Comissão de Avaliação Imobiliária lá na Seplad, que também está
sendo conversado a importância, porque alguns casos da transferência, né? [nome do
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representante 2 do poder executivo]. Solo criado não. As transferências, cita na lei que
passa em conjunto com a CAI.
R2PE: Não sei se conhece lá a [nome de uma funcionária da CAI] ou…
R1PE: [nome de outra funcionária da CAI], a presidente da CAI. A avaliação deles,
basicamente, para indenizações, obras de desapropriação, né? Alguma coisa de doação e
tal. Parte deles. Mas esse vai pra eles validarem. O que que tornou-se, né? Ela até… a
gente têm contato em conversa. Então, na verdade, devido a lei, é um chancelar conforme
para a utilização validamos essa avaliação. Não tem muito o que opinar, porque como diz o
ITBI, o ITBI é avaliado por nós, mantido por nós.
R2PE: Em outras palavras, eles assinam junto com a gente.
R1PE: Por isso, o [nome do representante 4 do poder executivo] teve um contato, não sei
qual que foi o resultado, com a [nome de funcionária da CAI] provavelmente, lá na CAI,
porque a gente sentiu que pra eles tá sendo, assim, um pouco chato, uma coisa que validar
uma coisa que eles não podem opinar muito. E até por entendimento mesmo ela disse:
“não, não é o caso”. Então, talvez isso venha a não existir mais na lei, essa passagem,
porque torna-se burocrático dois dias de malote pra cá, dois dias de malote pra lá. Eu tenho
a impressão que talvez, né?
R2PE: Até o [nome do representante 4 do poder executivo] ia fazer um contato lá pra ver
se...
R1PE: Então, se vai mudar ou não, não sei.
MMS: Mas então nisso de desapropriação eles não utilizam o ITBI?
R2PE: Não, é daí…
R1PE: Avaliação mais momentânea, faz o laudo. Eles tem o olhar, o acesso aos nossos
valores, né? Isso já faz alguns anos, mas não especificamente cru esse valor, às vezes, é
um parâmetro pra eles… a gente tem isso, até existe… nós temos uma comissão, né? Só
pra que não se tenha os valores, assim… “poxa, mas o que que aconteceu que lá saiu um
valor…”, não, mas realmente o número pode ser maior até pelo fato de estar fazendo
momentâneo aquela avaliação.
MMS: Entendi. Então, o cálculo do potencial construtivo vocês não fazem nada? Isso é tudo
no Urbanismo mesmo. Pra vocês é só o valor, né?
R2PE: Sim, sim.
R1PE: Quantos metros quadrados, qual vai ser o maior, se é por altura, se é...
R2PE: Até porque dentro dos critérios do potencial construtivo existe redutores, né? Que o
Urbanismo aplica pra ver se ele é vantajoso, né? Porque se não, dependendo entre você
comprar potencial ou comprar o terreno do lado, você opta por comprar terreno do lado.
Então, eles tem lá redução por área e redução do valor que se for comprar em altura.
MMS: Pavimentos, né?
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R2PE: Isso. Mas a gente nem entra muito no mérito porque não é o nosso dia a dia.
MMS: E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Finanças nesses
trâmites? Vocês têm alguma dificuldade, assim, atualização do ITBI? Alguma coisa assim.
R1PE: A gente começa a ficar com alguma dificuldade perante as transferências quando o
valor do ITBI passa a ficar um pouquinho mais defasado, tá? A cobrança, vamos dizer, a
gente sente, vamos dizer, uma certa pressão, como eu te disse. Chega ali: “pois é, mas
esse valor já tá superior e tal”. Daí ele começa a comparar com terreno em condomínio
fechado na região, ele começa, né? O terreno melhor que o dele. Então, tem, além disso, o
cara força um pouco. Temos sim a dificuldade em alguns momentos de impor isso, aqui é
muito correto nesse ponto é isso e é aquilo. Não tem esse... pressão e tal, mas existe, né?
Mas de outra forma são processos tranquilos. Não podemos dizer que, né?
R2PE: E é meio atípico, assim, às vezes, tem semana que não passa nenhum e tem
semana que vem uma pilha. Mas a gente sempre procura, como eu te falei, um, no máximo,
dois dias.
R1PE: O mercado imobiliário é o controlador, né? Nós estamos no momento de não
grandes quantidades de processo e do mercado mais parado, né?
MMS: Entendi. Tem alguns outros municípios, como eu tô pesquisando, que tem alguns que
usam o ITBI, como é o caso de Curitiba, tem alguns que usam o IPTU e tem alguns que na
fórmula de cálculo usam o CUB, que é o Custo Unitário da Construção Civil, daí não tem
nada a ver com o preço da terra, tem a ver com o preço da…
R1PE: Construção. Mercado da construção civil.
MMS: Exatamente.
R1PE: Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Nesses casos que utilizam o ITBI, você sabe
se é um ITBI estilo nosso, livre que eu posso ir no mercado a qualquer momento, porque
não me adianta de repente ser também, ele ter uma planta IPTU e ITBI levemente superior,
mas engessada ainda e, daí, a minha resposta é que as duas são ruins. Então, talvez, teria
que… nesse sentido.
MMS: Mas, digamos, comparando o nosso ITBI com o IPTU. Digamos que fosse aplicado
aqui em Curitiba. A gente tem a opção do ITBI, o IPTU e usar o CUB.
R1PE: O próprio [nome do representante 4 do poder executivo] já fez essa pergunta pra
nós.
MMS: Não precisa ser necessariamente o CUB, mas pode ser um valor fixo como é no caso
da PEG. Eu queria que vocês avaliassem. Qual que é percepção de vocês?
R2PE: Eu acho que essa do CUB aqui em Curitiba é difícil por causa da grande variação de
preços em função do zoneamento, né? Em função do sistema viário. Não sei a que valores
se chegaria, né? Mas talvez isso seria mais fácil num município pequeno, aonde que a
variação entre o zoneamento seja menor.
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R1PE: Nula, praticamente.
R2PE: Porque a gente sabe que tem município que todos os terrenos são coeficiente um. Aí
dependendo do local ele pode comprar. Daí, eu acho que o CUB funcionaria bem, mas aqui
em Curitiba eu acho que não. Ficaria totalmente incoerente.
R1PE: Então, você veja, se a gente pensar a nossa realidade, tá sendo até cogitado, se
fosse o caso, na PEG utilizar um percentual do CUB, por exemplo. Na PEG eu vejo que é
uma situação “ok”. Porque a PEG, na verdade, o metro quadrado único independente do
zoneamento. Então, ele tem um perigo, por isso ele por hora é tão favorável, porque acima
do coeficiente um, é melhor comprar a PEG. Nós estamos perdendo o solo criado, isso é um
problema. Então, quando está se pensando e nessas reuniões cheguei a comentar e era
ideia que tava vindo ali é de que se utilize o CUB com um fator, ou ampliador, ou redutor,
mas que você tenha no um uma coisa, no coeficiente dois outra e no coeficiente quatro
outra e assim cinco, né? Então, daí ele possa até dar certo, porque ele mesmo puro como é
hoje ou como seria o CUB até na PEG ele ainda vai deformar o resto de todos os
instrumentos. Então, tá se pensando agora numa ideia muito melhor, pra que o PEG, se
existir, seja de uma forma não… porque daí estraga realmente todos os outros. Agora se a
gente pensar em solo criado, principalmente, CUB não existe, porque o solo criado é em
cima que eu vou adquirir, acrescer, sobre aquele imóvel. Então, como é que eu vou acrescer
com um valor igualzinho no ZR4, igual com coeficiente dois e com coeficiente um. Então eu
estaria dizendo que é 500 reais, se eu tenho cem metros pra comprar é o mesmo valor num
com o coeficiente um, eu tô penalizando alguém nesse caso e facilitando para outro.
Também não seria correto. Na transferência, como também entra na fórmula imóveis com
zoneamentos diferentes, e então a única coisa seria na PEG e ainda com algum fator.
R2PE: Acho que a vantagem seria que o valor não ficar engessado, né? Ele é corrigido
conforme variação do CUB. Acho que é a única vantagem.
R1PE: É que pensaram, talvez, alguém tinha problema em muitas… as plantas engessadas,
vamos chamar assim. Agora você pergunta e nos foi perguntado isso também entre ITBI e
IPTU, tá? A nossa experiência... teria que ser o ITBI. Se a gente fala nas transferências, eu
falar em IPTU, eu talvez não tenha tanto problema, porque a fórmula a hora que um entra
sobre um denominador/numerador quase que eles se isentam ali. Mas a hora que eu tô
falando em solo criado, principalmente, de novo eu tenho o mesmo problema. Eu estaria
engessando o valor. Nosso município sempre teve exemplo e até 2003…
R2PE: A diferença foi, em alguns casos, pode ser muito gritante, né?
R1PE: É, enorme. Até 2003, a gente tinha atualização anual da planta genérica de valores,
aprovada e tal. Então, nós tínhamos, assim, era exemplo, porque já havia dificuldade em
outros municípios. E aqui, por interferência de alterações futuras na planta e tal, da parte
política e tudo... a gente não sabe exatamente o que que aconteceu e que nós começamos
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a ficar com aplicação somente da inflação. Nós ficamos quase de dez a doze anos a gente
sem atualizar. Então, você imagine se aplicar estes valores que eram em torno de 4 vezes
menor que o mercado, quando foi 2015, que nós atualizamos a planta, demos uma
atualizada, conseguimos aprovar, né? Você imagine o solo criado estar se cobrando aquilo
ali, são valores, assim, ridículos.
R2PE: E dentro desse período 2006/2008, que deu [inaudível] nos preços.
R1PE: Disso que ficou o mercado imobiliário bem ascendente.
R2PE: Sei lá, 200/300% que houve de aumento.
R1PE: Então, nós tínhamos um valor venal de IPTU, tá? Em torno de 4 vezes menor do que
o ITBI, porque nós continuamos com ITBI, com os estudos, as melhorias, a forma diferente
até de calcular e assim por diante. Quando foi para o IPTU de 2015, esse estudo todo ITBI
serviu já como um passo pra análise e o ajuste da planta do IPTU, né? Então…
MMS: Em 2015 foi atualizado então?
R1PE: Em 2014 para exercício em 2015. Então, para 2015 foi atualizado. Claro, ainda
temos muita defasagem. O IPTU é um lançamento também um pouquinho mais longínquo,
mínima a coisa do mercado do que o ITBI porque é em massa, toda a Curitiba lançada no
mesmo dia, vamos dizer, que é primeiro de janeiro, né? De todo o ano.
R2PE: Nós ficamos doze anos sem atualização e pegou todo aquele grupo da construção
do mercado imobiliário 2006, 2008 e 2009.
R1PE: Meados de 2007 a 2012 foi, assim, muito… então, tem sim muitos pontos negativos
em estar com os [inaudível] ainda o ITBI, não adianta ser um ITBI engessado. Já vi cidade
que o ITBI é também aprovado lá na Câmara.
R2PE: Isso eu acho que também é muito específico de cada município, né? Da
complexidade.
R1PE: Da realidade.
R2PE: Da realidade do município, né?
MMS: Então, ok. O ITBI ele não é… claro, ele não passa pela Câmara?
R2PE: Não.
MMS: Mas ele é publicizado e alguma forma? Existe um decreto ou…
R2PE: Existe decreto dos critérios de cálculo.
MMS: Tá.
R2PE: Critério de cálculo. Daí a fórmula, os estudos, a pesquisa imobiliária de vários
processos.
R1PE: Conseguimos deixar bastante aberto, tá? No momento que a lei diz que o valor venal
pra fins de ITBI é aquele encontrado conforme as normas da ABNT de avaliação, da
engenharia de avaliação, posso amanhã mexer nos valores.
MMS: Entendi.
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R1PE: Por isso é um ganho tremendo nosso, essa liberdade, né? Então, é um estudo
normalmente, claro, fica todo esse olhar, esse estudo de tantos por cento aqui e vai pra
aplicar esse fator, esse ajuste, esse índice ou essa regra diferente. Tudo isso existe um
tempo, né? Porque não é de hoje pra amanhã. É todo um estudo bastante grande. Agora é
uma coisa a nível de estudo de divisão, a partir do momento que venha a verificar e achar
que é o momento, né? Então, isso tudo depende também quem está na coordenação da
divisão em si.
R2PE: Faz um trabalho grande pra atualizar ou não faz, né? Tanto é que o ITBI hoje é um
tributo bastante importante dentro das receitas do município, né? E diferente de outros
municípios que, às vezes, o próprio ITBI e IPTU não são tão…
R1PE: Eu vou pegar só pra ela dar uma olhadinha, porque eu acho que isso é um ponto
bem importante.
MMS: Mas, assim, porque a justificativa pra mudar pro IPTU, por exemplo, seria maior
agilidade. Mas seria mais rápido? Vocês comentaram que demora de um a dois dias só.
R2PE: Aqui é super rápido, é só a gente… às vezes, não sabe em outros órgão… se é
demorado também, né?
R1PE: O que nos dá um pouquinho mais de trabalho são aqueles pra considerar, ainda por
enquanto, é pra considerar os atingimentos, aí tem um olhar. Esse olhar é o mesmo que
quando a gente revisa o contribuinte dizendo: “não concordo com esse valor, porque passa
um rio, porque tem uma nascente, porque passa…”. Então, é o mesmo olhar, a mesma
análise de revisão que se faz nos processo de revisão de ITBI. É esse que se aplica pra
definir o valor e enviar pro Urbanismo. Pode ser que isso mude, né? [nome do representante
2 do poder executivo]. Por isso que é importante.
R2PE: Sim.
R1PE: Se ela põe todo, e daí quando ela for apresentar o trabalho já mudou, e se a lei for
aprovada até o fim do ano, essa regra vai ser fechada. Não vai mais. Todos são os valores
da face, nós escolhemos por igualdade. É uma análise que a gente tá achando agora que é
a melhor.
MMS: Mas vai agilizar, né?
R1PE: Também, porque a consulta talvez seja só por email, nos envie sem vir o processo,
tá? Essa é uma novidade que a gente pretende.
R2PE: Ou viria só a primeira vez dependendo da complexidade do imóvel, né? Esses
tempos atrás, nós pegamos um interessado, ele tinha o terreno retangular e nesse
comprimento passava o rio, todo o terreno era o rio. Daí quanto que vale? Quanto que vale
esse terreno?
MMS: Pois é.
R2PE: É um caso, mas esse é muito particular pra…
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R1PE: Acho importante, assim, só uma leitura, tá? Essa aqui é a última, foi alterada um
pouco, do que nós tínhamos da lei nº40 de 2001 ainda. Tem essa de 108 onde fala mais as
hipóteses de incidência do ITBI, né? A do lançamento do sujeito passivo, tá? Da base de
cálculo da alíquota. Então, tá lá pra fins de lançamento do imposto, considera-se como base
de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e cedidos. Que também se
determina sobre a cessão de direitos. Considera-se o valor venal aquele pelo qual o bem, o
direito se é negociado à vista em condições normais de mercado. Salvo se esse for inferior
ao valor venal atribuído pelo município. Caso em que a avaliação será procedida com base
nos elementos constantes do cadastro imobiliário, as normas da Associação Brasileira das
Normas Técnicas (ABNT) relativa às avaliações de imóveis urbanos. Então, ele tá dizendo,
assim, o valor de mercado, aquele que ele vem e declara ali na escritura: “eu comprei meu
imóvel por 500 mil reais”. Ok. Se a nossa avaliação demonstra que esses 500 mil tá dentro,
ele aceita no ITBI esse valor. Caso contrário, seja inferior ao que nós vemos como mercado,
vai permanecer o nosso... 650 mil é o valor que se atribui. 500 ignora-se e lança-se com 650
mil.
MMS: Mas esses 500 dele é só declaratório ou ele…
R1PE: Declaratório.
R1PE: Diz ele que comprou, né? Até porque hoje se recolhe ITBI antes de lavrar. Então,
nem a escritura a gente tem lavrada. Por isso que tem que… até tem a alíquota e tal. E o
decreto, ele é muito mais, assim, de regras de dação, de instituição, de… não teve outro
decreto depois [nome do representante 2 do poder executivo], eles não fizeram, só a lei nº
108, né?
R2PE: É.
R1PE: O decreto, assim, então, as regras de cálculo são nossas e são basicamente aquelas
que regem quando a gente tá estudando pra planta de valores do IPTU. A nível de regras,
entendeu? Que a gente tenta seguir. Então, o ITBI sempre, ele é o estudo de uma mexida,
de uma nova planta… houve um ajuste da planta simplesmente, né?
R2PE: A gente leva em conta o comportamento do mercado do ITBI pra…
R1PE: Por isso, também, de repente, essas ferramentas dão muito certo, sempre deram no
município. Porque nós temos o ITBI, onde o ITBI ele é livre, vamos dizer assim, pra que o
técnico possa… é claro que tá lá no sistema, é aquele valor. A gente não fica canetiando
valores, né? Mas não engessamento. Isso é muito importante pra dar certo um instrumento.
MMS: Entendi. Mas digamos que o IPTU fosse atualizado e não houvesse esse
engessamento. Ele seria o mesmo valor?
R2PE: Até poderia.
R1PE: Poderia.
R2PE: Até poderia, mas a nível de segurança… porque hoje nós temos mais...

165

R1PE: 650 mil imóveis esperando lançamentos.
R2PE: Se a gente errar 1%…
R1PE: Isso a nível de IPTU. Então, o que que acontece? Existe, na área técnica, aquele
índice de segurança, eu vou calcular uma viga eu não vou dizer… eu tenho sempre um
delta... caso tal coisa. Assim é no lançamento do IPTU. Isso teve quando foi alterado a
planta, né? A nível do secretário, assim, não é um entendimento técnico, né? Não, o valor
então. Ok, chegamos ao valor que vocês calcularam do ITBI. Então qual vai ser a base
cálculo? Como vai ser lançado? Não, mas tem que ter um delta. Abaixa o índice de
segurança. Não, mas como é isso? Não. Então, a gente tem, assim, em torno… é uma regra
nossa em termos de um índice de segurança sobre a avaliação do imóvel. Qualquer, sei lá,
formato muito ruim… pronto, já vai dar um valor acima de mercado. Não é isso que a gente
quer. Aí nós não estamos trabalhando com planta genéricas de valores, então, não pode
estourar…
R2PE: Até porque também uma parte importantíssima na formação do valor é o cadastro.
Só que nem sempre o cadastro é fidedigno com o que existe na realidade, né? Por vários
motivos contribuinte que não atualiza, município também não tem condições de
acompanhar.
R1PE: Eu fiz uma pós onde um – sobre ITBI e tal –, um dos itens e a gente vendo e
estudando… o ideal, sim, é que eu parta em janeiro com os dois valores iguais. Lancei IPTU
e ITBI, estou com iguais. É claro que o ITBI tem uma tendência, dependendo do mercado,
que pode ser que lá no meio do ano eu viesse a alterar esse valor. O IPTU continua porque
ele é um lançamento único ao ano. Quando eu chego lá no outro ano, eu tenho novamente
essa análise do ITBI e aprovo de novo alteração do IPTU e eles passam a andar juntos
novamente, esse é o ideal. É o ideal, tá? Mas trabalhar com tamanho e com o número de
imóveis seria muito perigoso. Então, não chega a valer a pena. Andar junto com um
percentualzinho abaixo, sim, aí é o ideal e que a gente sempre seguiu até 2002 lá, mais ou
menos, era o acontecia. Andava junto, né? Com atualizações anuais e tal. Só que sempre
IPTU aqui e o ITBI aqui.
R2PE: Até porque existe uma relação custo x benefício, né? Porque se você... como a
[nome da representante 1 do poder executivo] falou, o preço do IPTU é muito junto do ITBI,
você vai ter uma reclamação muito… repercussão muito negativa, né? E a gente não tem
estrutura pra aguentar tudo isso. Nós somos aqui em seis, sete profissionais, então,
restringe bastante, né? Em 1991 aqui, quando eu entrei aqui, tinha 17 mil processos de
revisão do valor.
MMS: Nossa.
R1PE: Tinha sido mexido no cadastro, né?
R2PE: Mexido no cadastro.
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R1PE: O pessoal veio e é o que tá precisando novamente, né? Mas aqui quando é ITBI, não
tem problema porque é sempre terreno. Então, a nível cadastral de benfeitorias não
influencia, que foi a primeira pergunta aí que você fez.
R2PE: Então, por isso que a gente sempre aplica esse coeficiente, é o coeficiente de
segurança até pra não ter esse nível de reclamação, desgaste...
R1PE: Político também.
R2PE: Político também.
R1PE: Parece que lançou errado. Pro contribuinte, lançou errado, não entende que é uma
avaliação em massa, né?
MMS: Sim. Tá. Mas aí no caso do IPTU você tem essa planta de valores e tem o valor de
toda a cidade. No caso do ITBI vocês trabalham só com quem tá transacionando e vai pagar
o ITBI ou vocês também tem isso pra toda a cidade?
R1PE: Tem toda a cidade. No momento que eu emito uma guia ou que eu imprima o
resumo de cálculo. Diariamente eu posso chegar ali e pegar tal imóvel pela indicação fiscal,
eu imprimo um resumo... qual é a área do terreno... dados cadastrais, né? Avaliação que eu
tenho do terreno, que eu tenho pra construção, valor da face de quadra que, né? Do lote e o
valor final ali que eu tenho do imóvel.
R2PE: Se tiver construção, os valores das construções e o valor total do…
R1PE: Porque que ele é diferente e não se lança lá em primeiro de janeiro e eu ter
guardado todo ele chamar de planta de… porque ele é dinâmico. Ele não é anual. Hoje, eu
tenho um terreno, amanhã eu tenho um terreno com uma casa. Você vê, assim, foi feito,
chegou lá no setor de fundo, eles lançaram essa casa, hoje meu ITBI tinha uma avaliação
de 500 mil reais, amanhã eu posso ter 1.500.000,00.
R2PE: Ou ao contrário, né? A construtora comprou uma casa antiga, passou o trator em
cima, só o terreno.
R1PE: Demoliu.
R2PE: Demoliu… então…
MMS: Mas como é que feita essa atualização? Uma coisa é quando chega CVCO mas se é
algo irregular. Como que vocês atualizam?
R2PE: Normalmente ele também declara ali, né? Que ele tá comprando, por exemplo, no
nosso cadastro só terreno, comprando uma casa de cem metros quadrados.
R1PE: A nível de ITBI ou IPTU? A nível de planta de valores?
R2PE: ITBI. Principalmente com a declaração, né?
R1PE: A atualização do ITBI, ele tem que partir do IPTU. O cadastro é o mesmo, tá? O valor
não. O cadastro é o mesmo. Então, se ele chega e por um acaso ele declara: apartamento
tal que eu vou avaliar. Mas o sistema é um terreno. Então, ele não calcula sozinho, ele não
libera essa guia, ele tem um filtro que cai na engenharia. Nós manualmente vemos: é um
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terreno vago, esse prédio pode ser lançado daqui um mês, dois dias, demora, às vezes, um
prédio grande até que lance, né? A gente tem que fazer todo o procedimento das regras,
avaliando a mão, vamos dizer assim, e liberar essa guia, ele não pode esperar. Mas a
qualquer momento, lá no IPTU, alguém, a construtora, o contribuinte, ou nós por passar na
frente e ver uma casa que tá pronta ou por denúncias, se lança esta edificação. Aí se
atualiza o cadastro, amanhã o ITBI está atualizado. Pro IPTU mesmo que eu faça essa
atualização hoje, mas o CVCO é desse ano... exercício de IPTU só no ano que vem com
casa. ITBI não, ele é o que tá ali. Pode ser que ele omita sim uma construção que não tá
averbada na matrícula, ele pede avaliação só do terreno, pode acontecer. Automaticamente,
ele libera, mas não existe como isso ter esses dados, né? Por isso que o Sigmar falou, a
atualização de cadastro precisa ser feito um recadastramento, né? O quanto antes onde
devido ao ganho, né? Que a gente possa ter tanto no ITBI quanto no IPTU. Não vai
influenciar aqui no teu assunto, não.
MMS: É, porque é só da terra.
R1PE: Estamos falando de terra. Daí são as atualizações de terra. Mas a nível de
construção, sim, é atualização de fazer um grande recadastramento do Município.
MMS: Tá. Especificamente quando a PEG, né? Porque a PEG é uma multiplicação do
número de cotas por um preço tabelado. Quais os benefícios e vantagens que vocês veem?
Porque ela acaba entrando em conflito com o solo criado, né?
R1PE: Só desvantagem.
MMS: Porque não considera o preço da terra.
R1PE: Veja quando foi criado, né? [nome do representante 2 do poder executivo]. Foi uma
coisa que foi criada junto ao Urbanismo, a gente só teve o conhecimento que existia as tais
de PEG. E o que é isso? Isso falando há um tempinho atrás, né? PEG? O que é isso e tal?
E que realmente é a criação de uma quantidades de cotas, se necessárias em um certo
momento e uma obra o que seja lá, né? A definição, e esse valor…
R2PE: É o número de cota por um valor…
R1PE: Que se precisar… formado por uma valor. E esse valor, inicialmente, lá atrás, em
alguns momentos concorreu e outros nem concorreu. Hoje, ele nem concorre, ele só ganha.
Até no zoneamento com coeficiente um, muitas vezes ele ganha. Nos outros nem se fala,
realmente, sempre vai escolher. E daí a gente passou a ter um… por isso até de tentar
mexer a legislação porque…
R2PE: O que houve, assim, a grosso modo, vamos supor: nós temos aqui de desde
praticamente zero até cinco mil/seis mil reais no metro quadrado de terreno aqui em
Curitiba, dependendo do zoneamento… daí se ele consegue comprar uma PEG por
oitocentos reais, tudo o que tiver, assim, o valor do metro quadrado acima disso pra ele é
altamente…
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MMS: Sim.
R1PE: Por isso que a ideia do CUB quando foi falada, eu já de cara disse: “olha, é melhor
do que está, porque pelo menos atualiza, mas ainda é muito longe, porque os zoneamentos
maiores que o coeficiente um nós vamos continuar com o mesmo problema. Exatamente, foi
a concordância em pensar nisso. Então, Finanças em si é muito difícil opinar, porque não
participou, mas de fora não tem o porque em termos de ferramenta, né? Do que a gente tá
falando pra se equiparar. Não seria equiparado.
MMS: Vocês aqui internamente sentiram que houve uma redução da procura por solo criado
depois que a PEG foi criada?
R1PE: Difícil, porque nós pegamos bem o mercado subindo.
R2PE: Eu não sei se o mercado que reagiu.
R1PE: É que quando teve o PEG subiu o mercado. Então, talvez a gente não sentiu tanta
queda, porque o mercado estava muito bom. Agora, se fosse dizer, realmente a gente sentiu
que claro que caiu a quantidade que vem sobre esse plano. Mas eu acho, [nome do
representante 2 do poder executivo], que principalmente as transferências... mas é difícil
pontuar, tá? Provar. Não tem como a gente dizer, porque realmente…
R2PE: Até porque isso também existe um tempo, né? Faz o projeto, estudo, faz o
levantamento de quanto custaria pra adquirir isso, pra você lançar daqui um, dois, três anos,
né? Então, como a [nome da representante 1 do poder executivo] falou, é difícil de você se
situar dentro disso se realmente…
R1PE: E você te dizer, assim, a PEG é uma questão que foi aos poucos ouvidas. Muita
gente, não, vamos dizer, assim, escolhia por desconhecimento também. Não sabia que ele
era um outro instrumento porque a lei de transferência é uma, a PEG era algo a parte.
Então, agora eu acho que ela está muito mais a tona então a gente tende a, vamos dizer
assim, piorar a situação. Se já não estava muito bom, aos pouco um tá passando esse
conhecimento pra outros, né? Construtores. E daí, sim, a gente vem a perder mais ainda, eu
acredito.
R2PE: Talvez o próprio Urbanismo pode ter um controle de…
R1PE: Acho que sim. Bem falado.
R2PE: Se aumentou a procura ou caiu.
R1PE: Acho que essa pergunta, sim, poderia ser respondida por eles.
MMS: Tá. Agora falar um pouquinho… não é bem específico de cálculo do preço da terra.
Mas, assim, no caso da outorga e do solo criado, né? Os recursos vão pros fundos lá de
habitação que é gestionado pela Cohab. No caso da cota de potencial construtivo, os
recursos, eles vão… cada decreto ele estabelece que os recursos eles serão recolhidos em
uma conta bancária vinculada em nome da Prefeitura Municipal de Curitiba. Vocês sabem
como que é feito o tipo de gestão desta conta?
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R2PE: Não. A gente nem tem acesso a isso.
R1PE: Não. O Urbanismo é muito pouco, mas a nível de secretário, talvez, quem que você
vai entrevistar no Urbanismo?
MMS: O [nome do representante 3 do poder executivo].
R1PE: O [nome do representante 3 do poder executivo] é mais o nível mais técnico apesar
que o [nome do representante 3 do poder executivo] sempre foi o pai do potencial, porque
ele sempre esteve junto ali. Se ele tiver alguma dificuldade, às vezes, a nível até de
secretário porque daí sim vai saber alguma desses termos. Realmente, a gente só sabe,
assim, né? Solo criado vai pra Cohab, é revertido em todo o uso lá em habitação e assim
por diante. A PEG, específica ali, que é determinado junto ali do Urbanismo.
R2PE: Não sei dentro da Finanças quem que podia ter esse conhecimento, porque tem que
ser alguém do orçamento, né? Pra ver a distribuição disso.
MMS: Pois é.
R1PE: Hoje a minuta que se pretende a nível da nova legislação é o solo criado ele teria
fatias, tá? Percentual. Um pouquinho diferente do que está hoje também. E é uma discussão
bem polêmica, né? Até que ponto pra cá? Por que tantos por cento pra lá? E tal. Mas
realmente se você depois do Urbanismo ainda tiver uma dificuldade e quiser dar uma ligada
pra perguntar alguém na Finanças que pudesse auxiliar junto do secretário do Urbanismo,
acho que seria interessante, porque opinar disso realmente…
MMS: Porque esse fundo da habitação, então, ele tem um grupo gestor e tal. E eles
definem: “ah não, agora a gente vai pegar esse recurso e vai pra produção de habitação de
interesse social, vai pra regularização fundiária, vai pra isso...” Agora quando é pra uma
conta bancária, eu queria saber como que é feito essa destinação, né? Porque a PEG, esse
programa de governo, tem várias coisas do programa de governo. Mas quem define o que
vai pra isso, o que vai pra aquilo?
R1PE: Aí é o Urbanismo que vai dizer da PEG, né? [nome do representante 2 do poder
executivo].
R2PE: Será que o [nome do representante 4 do poder executivo] não conseguiu definir isso
no…
R1PE: No estudo dele. Por exemplo, você sabe que quando você tem aquela questão de
uma compra de potencial por ter o bosque, que é outro instrumento, esse vai pro Fundo do
Meio Ambiente.
MMS: Do Meio Ambiente, aham.
R1PE: Ele é já específico também. Daí, qual é o uso que o Meio Ambiente faz com isso?
Essa é tua pergunta?
MMS: É.
R1PE: Não sei.
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MMS: Porque lá também é fundo, né? Ele também tem uma gestão. Agora no caso de uma
conta, não sei como que…
R1PE: Só sei que pra nós não vem, né? [nome do representante 2 do poder executivo].
R2PE: Não.
R1PE: Pra nós que arrecadamos o valor não vem. Acho que você vai mais a fundo e
precisando de uma coisa, assim, me dá uma ligada. Mas realmente não temos esse
conhecimento.
MMS: Tá. Bom, a última pergunta é assim: comparando esses três instrumentos, né? Que
seria o solo criado, a transferência e a PEG. Quais vocês identificam como mais benéfico
pra cada uma dessas partes? A primeira: pra quem vai comprar potencial construtivo. Qual
que é mais vantajoso?
R1PE: Você tá fazendo o estudo da legislação atual?
MMS: Atual. Não a proposta.
R1PE: PEG.
R2PE: Sem sombras de dúvidas.
MMS: E pro proprietário de terra?
R1PE: Ele é o dono onde ele vai ampliar ou ele vai transferir potencial? Proprietário do
imóvel que será o que vai transferir ou que vai construir no próprio. É isso, né?
MMS: Uhum.
R2PE: Aí a transferência, né?
R1PE: Então, mas daí tem duas respostas porque se ele vai acrescer, ele ainda pode
querer a PEG em vez do solo criado.
R2PE: Sim.
R1PE: Se ele só vai ficar com a certidão, ele não vai construir no próprio imóvel, né? Aí
ficaria entre transferência e solo criado. Agora vamos pensar…
R2PE: Ele vai optar pelo menor valor, né? Daí…
R1PE: A gente não tem esse estudo. Eu não sei se hoje a transferência ainda… o que a
gente tem certeza? É que o solo criado caiu, porque se... muito mais por causa da PEG,
igualmente pela transferência... eu não sei dizer que o solo criado perdeu o seu papel que
foi há muitos anos, perdeu. Então, na hora que ele vai, né? [nome do representante 2 do
poder executivo].
R2PE: O que a gente percebe nesse momento é que passa muito processo de venda das
reservas. Isso aumentou barbaridade. Só que…
R1PE: O valor que ele vende por aí pode ser maior porque nós damos um valor maior por
causa daquela lei…
R2PE: Alguém daí comenta que existe uma, vamos chamar assim, de um fator de valores
no mercado e fora pela quantidade que tem…
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R1PE: É parece que vende, realmente, bem abaixo do que a gente estipula.
R2PE: Mas a gente não sabe dizer ao certo se é isso mesmo ou não é. Até a gente não
participa e não interessa, né?
R1PE: Mas assim, pro dono da terra, se ele for fazer no próprio imóvel... do mesmo jeito
seria a PEG. Agora seria um dono de terra, aí hoje é melhor se ele tiver bosque e fazer um
RPPNM.
R2PE: Sim.
R1PE: E que o valor fosse superior. Daí é por transferência.
MMS: E pro Município, qual seria o instrumento mais…
R1PE: O solo criado. Claro, que se pensar na Secretaria de Urbanismo, a PEG compete,
daí, porque, daí, em função para o município, tá?
R2PE: Que na transferência, na transferência o município não ganha nada.
R1PE: Nada, nada, só dá trabalho. Aí já o solo criado é o município em si, mas também é a
Cohab, né? Na verdade não é o município. A Cohab é outra instituição.
R2PE: Mas acaba ficando dentro da instituição maior.
R1PE: Agora, a nível do que o Urbanismo tem dito, claro, que a PEG compete também,
para o município, a PEG também faz bem.
MMS: Até por causa do direcionamento, pode direcionar pro que quiser, né?
R2PE: E a gente até não sabe, né? Também. Porque se houve uma diminuição no trâmite
de processo de transferência, se não é pra que a PEG que tá substituindo isso, né? Quem
pode te falar com certeza daí é o Urbanismo pelo controle deles.
R1PE: É como eu digo, a nossa parte, assim, tem importância final igual. Mas é uma parte
muito pequena de todos esses instrumentos.
MMS: Nossa, gente, mas eu tinha certeza que aqui que vocês iam ter a tabelinha de quanto
que foi arrecadado por cada instrumento.
R1PE: Porque é Finanças, né?
MMS: Porque é Finanças. Eu tinha certeza. Tanto que eu pedi pra eles a tabela de metro
quadrados, quanto foi… né? Comprado, transferido. Mas eles me passaram uma tabela de
metros quadrados.
R1PE: Quantos metros quadrados foram já vendidos, quantos tem pra vender. Isso o [nome
do representante 4 do poder executivo] tem também… quanto ainda tem pra vender.
MMS: Mas eu queria saber dos valores e não sei o que… vou pedir pra eles também, né?
Mas quando eu pedi achei que era já… achei que era Finanças…
R1PE: Tem aonde, aonde se aplica, né? Você vai ter que depois ver com eles se não vai ter
que ser alguém indicado, às vezes, até no orçamento como você falou.
R2PE: Eu acho que sim. Mas não é qualquer pessoa que vai saber isso.
R1PE: Porque ele é bem individual. E junto a Cohab, você vai entrevistar alguém?

172

MMS: Não ia. Mas pelo visto…
R1PE: Acho que é… essa parte é bem técnica assim sabe? Engenharia de avaliações.
MMS: Não, mas tá ótimo já me ajudou bastante porque eu não sabia direito como que
funcionava. E essa tabela do IPTU e do ITBI ela é possível ser repassada ou é algo…
R1PE: Então, não existe tabela, porque só pra você gerar os valores de todos os imóveis
que a gente quisesse agora vai ficar, tipo, mais de um dia fazendo no sistema da Prefeitura.
R2PE: Se for em A4 deve dar uma pilha.
MMS: Entendi.
R2PE: É que o município é muito grande, né? Então, é…
MMS: Aham.
R1PE: Eu vou te mostrar um resumo de cálculo, talvez, pra você só sentir o que ele é em
papel.
R2PE: Porque no tempo que a gente mexia na planta do IPTU lá nos anos 90, que
informática ainda tava engatinhando, já eram nessa altura e era tudo manual.
MMS: Eu queria fazer simulações, entendeu? Pegar diferentes terrenos da cidade e fazer
simulação se fosse pelo ITBI, se fosse pelo IPTU, se fosse PEG.
R1PE: Se essa tua amostra não fosse tão imensa, né? Mas que tivesse uma quantidade, a
gente pode ver o valor do metro quadrado de cada um pra você poder fazer isso.
R2PE: Se você tiver a indicação fiscal a gente levanta também. Desde que também não
seja, assim, não sei quantas mil amostras.
MMS: Não, mas eu posso restringir.
R1PE: Ó, por exemplo, esse é processo de revisão de ITBI, ele não concordou com a
avaliação. Ele acha que valeria menos. É apartamento, então, não teria muito a ver, né?
Mas isso aqui é um resumo de cálculo, tá? Então, é um terreno na Visconde Guarapuava,
né? Lá é um prédio, tá? É um condomínio vertical. É um terreno com 456 metro quadrados,
doze de frente, tá? Tem pavimentação de asfalto, sistema viário é via simples. Aí, ele parte
lá, por exemplo, de um valor de metro quadrado pelas regras nossa colocado no sistema,
vamos dizer assim, zona central, no centro, né? Cinco mil duzentos e quarenta e nove reais
o metro quadrado.
MMS: Isso do terreno?
R1PE: Do terreno, o metro quadrado dele ideal. Daí, “ah ele é um zona central”, com doze
de frente, não é muito bom, ele tem aquela questão do h/6. Então, ele entra lá no olhar de
uma tabela que nós temos no sistema, que com doze metros ele vai aplicar, por exemplo,
vezes 0,87. Então, esse valor de cinco mil, ele, vamos dizer, vai pra cinco mil reais por essa
testada ruim, vamos chamar assim. Então, aqui tá dando pequeno valor de terreno, porque
ele não tá avaliando o todo, ele tá avaliando a fração de solo desse apartamento. Não foi um
bom caso, porque eu tenho a fração pequena. Mas em resumo, eu vou ter sempre aqui o
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valor venal de terreno vvt, o vvc, e a valor do vvi que nem sempre é a sombra de ambos, tá?
Então a nível de solo criado a gente sempre vai estar olhando este valor de terreno e esse
valor da pauta. É isso aqui. Se ele é puro, RPPNM ou UIP é esse valor que vai ser
registrado dentro do processo isso daqui.
R2PE: Nem sempre se você pegar o vvt e dividir pela área vai dar o valor inicial porque, daí,
tem os critérios de avaliação.
R1PE: Por exemplo, aquele valor da testada que eu te disse, o valor profundidade, pode
que este valor dividido pela área do terreno, que o [nome do representante 2 do poder
executivo] falou, dê menos do que cinco e duzentos. Então, opa, é porque ele teve um dos
fatores que a gente considera na parte de avaliações, tá? Então, qualquer imóvel que
venha… a não ser que tenha, claro, a implantação. Tem implantação e Urbanismo tá bem
pondo algum dado que precisa pra calcular. Isso é raríssimo. Mas o normal, ele tem aqui o
valor na hora de qualquer indicação fiscal que o coloque nesse momento eu vou lá e eles
estão calculados, pela mesma regra de todos.
R2PE: Se não me engano, no centro aqui da cidade, o ideal é vinte, né?
R1PE: Dependendo do zoneamento, a gente partiu de dezesseis... acho que ZR4, vinte pro
estrutural, por exemplo. E daí ele veio. Isso é estudo que a gente fez, né? Faz parte, às
vezes, com inferência estatística, diferencial de pavimentação. Tudo isso são feitos estudos,
sempre mercado imobiliário, sempre pesquisa imobiliária.
R2PE: No sistema viário influencia bastante, né? Se é uma coletora, se não é.
R1PE: Então, aqui a gente sempre tem que tá quente com a pesquisa imobiliária, sempre
tem alguém fazendo pesquisa em cima de sites de imobiliária e tudo com o valor do metro
quadrado.
R2PE: E a gente sempre também bem atento às aprovações do Urbanismo, né?
R1PE: Que a gente sabe, muitas vezes, bem depois que já aconteceu.
MMS: Aham.
R1PE: Tal zoneamento mudou, então, lá já não pode mais tanta coisa... influencia no valor,
né?
MMS: Aham, sim.
R1PE: E por isso a gente tem que mexer.
MMS: Não gente, mas ótimo, muito obrigada. Já me ajudou muito.
R2PE: Eu vou te fazer um pergunta agora de curiosidade.
MMS: Diga.
R2PE: Na transferência do direito de construir em São Paulo você chegou a ver alguma
coisa?
MMS: Eles têm muito pouco ainda lá.
R2PE: É?
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MMS: Muito pouca aplicação. Muito pouca aplicação.
R2PE: Aham.
MMS: Mas eu vou entrevistar o pessoal da Apave daqui de Curitiba, de aquisição de
potencial de áreas verdes, que é o pessoal que reivindica por esse potencial… porque o
Meio Ambiente fez um estudo e, assim, hoje a gente tem dezenove hectares de RPPNM. E
é possível ter mil novecentos e poucos, pelo o que eles estudaram quais se enquadram nos
critérios. Se todo esse pessoal reivindicar potencial construtivo, daí que não vende mais solo
criado. E ainda é renovável a cada quinze anos.
R1PE: Por isso que a ideia é fazer tipo a mesma regra, eles não terem esse ampliador
perante alguns outros casos. E segundo, é mexer em alguma coisa porque eu acho que
toda a área... nós engenheiros civis queremos sempre construir. O engenheiro agrônomo,
florestal, quer sempre manter a área verde. Isso é um foco, né? Não existe… faz parte da
sua formação. Agora, ambos tem que pensar nos dois lados. Nó como engenhoso civis
temos a noção do quanto temos também que preservar, que esses instrumentos são
importantes. Você veja… eu acho muito interessante você preservar e ganhar em altura,
isso é muito bacana. Eu construo, mas eu preservo. Agora, o outro lado pensar em só
preservar, e acabar com todos os instrumentos, e acabar e pensar em se tornar um
mercado a parte que tá se parecendo e é só dar vantagens ao Urbanismo, isso é muito
perigoso.
R2PE: A própria Ecoville lá, né? Se você pega os terrenos de dez mil metros quadrados,
eles preservaram lá oito mil e quinhentos de bosques. Saiu uma ou duas torres e a
convivência lá é tranquila, né?
R1PE: Agora, simplesmente dar e privilegiar, esse é um perigo que tá acontecendo, por
uma lei específica.
MMS: E eu conversei já com o pessoal do mercado imobiliário também. Tem entre vinte e
trinta corretores que tão trabalhando só com potencial construtivo de transferência porque
virou um negócio.
R1PE: Negócio… e por isso que eu te falei que a maior reclamação que nós temos hoje são
deles. Nós temos muito problema, assim, que eles parecem que conseguem ganhar as
coisas, então, isso precisar um basta.
MMS: Tá ótimo. Nossa, gente, muito obrigada.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o representante 3 do Poder Executivo
Data da entrevista: 1º de novembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 79 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): A primeira pergunta é mais pra situar – assim, porque
como eu entrevisto tanto gente do mercado quanto do poder público –, é mais qual que é a
atribuição específica da Secretaria de Urbanismo na concessão de potencial construtivo
adicional. Tanto na edição das leis, quanto na aplicação das leis.
Representante 3 do Poder Executivo (R3PE): Sim. Então, tem a função do Urbanismo,
né? Com relação aos decretos e leis vigente que direcionam pra área de potencial
construtivo, né? Seja qual for o potencial, que nós temos vários potenciais, vários tipos, né?
Então a função do Urbanismo é com referência aos decretos, procedimentos, o trâmite dos
processos, né? E o cálculo do potencial. As pessoas entram com um processo aqui dentro
do Urbanismo informando as áreas de acréscimo, a edificação que vai construir e a gente
vai fazendo o cálculo de quanto potencial vai ser transferido ou vai ser comprado e nós
emitimos a certidão tanto de concessão de potencial como de transferência, e também as
certidões referentes aos potenciais de outorga onerosa, que é o solo criado, do Programa
Especial do Governo, e também fazemos o controle de todos os potenciais existentes na
cidade, porque cada potencial tem a sua… por exemplo, potencial de transferência do direito
de construir, ele tem as áreas, né? De prédios públicos, prédios particulares, históricos, eles
ganham uma área de metros quadrados de que ele vão ganhar de potencial e esse controle,
as vendas desses potenciais, a gente vai controlando até que eles se encerrem. E mesmo
com relação aos de relação de outorga onerosa, também a gente faz esse controle. Pra
efeito até estatístico, como efeito também de, às vezes, acabou o potencial e tem que fazer
um aditivo de Programa Especial de Governo ou dizer pro proprietário da UIP ou do RPPNM
que o potencial já acabou, pra não vender mais do que tem.
MMS: E em relação essa atribuição da Secretaria e Urbanismo, você não identifica que não
existe nenhum sombreamento com outra Secretaria?
R3PE: Não. Teria, assim, vamos supor com relação a [inaudível], que daí pelo decreto N°
246 de 2014 a gente depende de um parecer do Meio Ambiente pra ver se aquela área onde
a pessoa pretende construir, ela tá integrante do setor de áreas verdes da cidade pra ela ter
o direito de construir, os acréscimos permitidos, né? Que eles, por exemplo, uma área verde
grande da cidade, se eles manterem aquele bosque da maneira como está, né? Eles tem
uma área livre que eles vão poder construir, daí, eles ganham incentivo construtivo com
número de pavimento desde que mantenha o bosque e preservem pro resto da vida, né? Só
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que pra gente saber se o imóvel tá de acordo com o decreto de áreas verdes é o Meio
Ambiente que fornece essa informação. O que mais que poderia ser? Por exemplo, quando
a gente tem que fazer o cálculo do potencial, a gente tem que avaliar também o imóvel que
cede o potencial ou como o imóvel que recebe, a gente depende também de uma avaliação
do metro quadrado que é dado pela Secretaria de Finanças, né? Que é o ITBI que fornece
os valores. Os prédios históricos, né? Nós temos aqui a Comissão de Avaliação do
Patrimônio Cultural, que é a CAPC, e também tem uma relação com o Ippuc, né? Que o
Ippuc tem todo esse histórico dos imóveis históricos que tem na cidade. Então, também
depende do Ippuc, da Secretária de Finanças, da Secretaria do Meio Ambiente e,
porventura, algum outro potencial, assim, de mais potenciais, por exemplo, de regularização
fundiária, são áreas invadidas que daí o proprietário não consegue mais reaver aquela área,
né? Que já tá com construções e daí então ele pode trocar aquela área em potencial
construtivo e doa a área pra Prefeitura, pra Cohab pra fazer a regularização, então aí
depende também de informações da Cohab, né? Acho que seria das secretarias que a
gente mais depende, seriam essas mesmo.
MMS: Tá. Bom, agora vamos dizer assim, na visão de quem quer adquirir potencial
construtivo, qual que são os tramite burocráticos necessários? Ele chega pra aprovar um
projeto e daí como que é o…
R3PE: Bom, é assim, né? Então, a cidade como você sabe, né? Ela tem vários
zoneamentos e esses zoneamentos têm os parâmetros construtivos básicos, né? Mas tem
muitos dos zoneamentos que eles podem ter um acréscimo, que já é um estudo feito pela
própria Secretária, pelo Ippuc, definindo esses acréscimos permitidos. Por exemplo, numa
ZR4 normal, o parâmetro básico você pode construir até seis pavimentos mas daí
comprando o potencial você pode chegar a dez. O coeficiente de aproveitamento é 2, vem
com o acréscimo de potencial você pode chegar a 2,5, né? E… desculpa… qual que foi a
pergunta que você fez agora? Divaguei.
MMS: Imagina. Sem problemas. Qual que é o trâmite burocrático? Eu que tenho interesse
chego pra aprovar meu projeto…
R3PE: Então, assim, o incorporador ele quer fazer prédio em determinado bairro de Curitiba
e lá é possível fazer com oito pavimentos ou com dez, né? Então, ele vai desenvolver o
projeto no escritório dele aqui, daí, ele entra com a correção do projeto no quinto andar, no
Departamento de Controle de Edificações e daí vai chegar um momento que tão definidas
todas as áreas e que o Departamento de Edificações aqui da Secretaria do Urbanismo vai
pedir pra ele apresentar uma certidão de potencial construtivo, que seria esses acréscimos
que tão informados no projeto. “Lá no ZR4 pode seis, tá com dez, então, eles tem que
comprar esse potencial”. Então, daí, a consulta de verificação fica standby, assim, fica
parada, e ele entra com outro processo aqui no nosso setor de Urbanismo, né? Assessoria
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Técnica, né? Dizendo que ele vai construir um prédio, em tal localização, vai apresentar o
quadro de áreas e vai informar as áreas acrescidas que ele vai querer. Tanto área de
pavimento acrescido, dos quatro pavimentos, como o acréscimo do coeficiente de
aproveitamento. É aquele que eu te falei de 2 pra 2,5, de 1 pra 1,5, de 4 pra 6. Depende do
zoneamento. Daí, ele entra com esse quadro de áreas, entra com registro de imóvel, tudo. E
ele também vai informar pra nós qual é o potencial que quer comprar.
MMS: É ele que já informa. Não são vocês que direcionam?
R3PE: Ele que informa. Mas até ele… não podemos direcionar, né? Porque ele pode
escolher o potencial que ele quiser, lógico que ele vai escolher o mais barato. O que a gente
informa pra ele, né? A gente tem no site da Prefeitura, tudo. Informa todos os tipos de
potencial que tem. Então, tem o solo criado, tem o PEG, tem a transferência de prédios
históricos, tem de RPPNM, né? Que são… você sabe, né? Bosques, transferências, né?
Então, eles já com os dados que ele dispõe, ele vai fazer o cálculo de cada um desses
potenciais e vai ver qual que é o mais barato. Daí, ele entra com esse processo dizendo:
“quero comprar de”… que ele já viu através de consultas, até aqui no nosso plantão de
assessoria técnica, que o mais barato vai ser aquele X potencial, né?
MMS: Digamos, assim, porque pra ele calcular o Programa de Governo, por exemplo, a
PEG, ele já sabe quanto que é o valor através dos decretos. Ok.
R3PE: Isso mesmo.
MMS: Ele já tem o valor. Que tem aqueles fatores lá dependendo do uso, mas daí ele
sabendo do uso da zona ele mesmo pode calcular.
R3PE: Pode calcular.
MMS: Ok. Pela transferência ele vai no mercado, vê qual o preço as pessoas tão ofertando.
Ok. Agora, no caso do solo criado, a nossa outorga onerosa, ele precisa saber o valor do
ITBI dele. Então, como que ele faz a consulta pra saber o valor que ele vai…
R3PE: Daí, é um pouco mais complicado, né? Porque o ITBI, ele não fornece, então, na
verdade, nem nós também podemos fornecer porque não é uma competência nossa, de
informar sobre o valor do metro quadrado de um terreno. Então, na verdade, ele teria que
entrar com um processo pedindo que vai comprar solo criado, a gente encaminha pro ITBI,
eles avaliam, a gente faz o cálculo, daí ele já tendo o cálculo do montante que ele vai ter
que comprar de área construída, dos acréscimos, da fração do solo e do valor do metro
quadrado do terreno dado pelo o ITBI, ele já pode ficar sabendo o valor.
MMS: Mas daí ele já entrou com um processo ou, assim, ele pode, assim:” não quero mais
esse processo porque eu sei que eu sei que a PEG vai ser mais barato”.
R3PE: Ele pode, veja bem… porque o valor do metro quadrado que é fornecido pelo ITBI é
um valor de mercado.
MMS: De mercado, aham.
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R3PE: Então, um terreno lá no Batel é três mil reais o metro quadrado, ele pode ter uma
ideia, né? O cálculo ele sabe fazer. A única coisa que estaria faltando seria o preço da terra.
Ele pode ele mesmo fazer o cálculo. Cada tipo de potencial, o cálculo é diferente. Então,
mesmo no de transferência lá, valor do metro quadrado do que cede do que recebe,
coeficiente do cede que recebe, isso ele pode também avaliar, assim, ele se informando.
Não no ITBI, mas numa imobiliária, ou entrando com o processo pra gente fazer o cálculo
efetivo mesmo. Mas o que vai valer é o cálculo que a gente vai pedir lá pro ITBI.
MMS: Então, geralmente, o que acontece é ele mesmo tendo o conhecimento do mercado,
indo atrás dessa informações do mercado, ele que faz o cálculo antes e ele já chega aqui
definido qual potencial pra ele é mais…
R3PE: Tem alguns, assim, que são mais temerosos, assim, eles entram com dois ou três
processos.
MMS: Entendi.
R3PE: Ou então, o PEG já é mais fácil saber, né? Ele entra com o solo criado, e no meio do
caminho ele põe lá: “não quero mais comprar solo criado, quero ver o preço de PEG”. A
gente pega o mesmo processo e calcula o PEG pra ele. Fica um valor melhor e ele compra.
Daí, ele pode conversar com terceiro: “eu te faço esse potencial”… isso eles…
MMS: Sim.
R3PE: “Te faço pela metade do preço”. Daí, ele entra com outro processo e entra
comprando potencial de RPPNM.
MMS: Entendi.
R3PE: Entendeu?
MMS: Então, agora a gente falou mais ou menos como é o trâmite pro interessado.
R3PE: Ah bom depois, deixa eu terminar.
MMS: Ah, pode falar, desculpa.
R3PE: É que é muita coisa. É, assim, então ele definiu a área que ele quer comprar, ele já
definiu o tipo de potencial, ele entra com o processo, a gente calcula o potencial, manda pro
ITBI se for o caso, no caso de transferência tem que mandar, agora, o PEG não, né? A
gente faz o cálculo, é emitida a certidão de transferência de potencial, de aquisição de
potencial construtivo. E essa certidão, ele paga sempre de outorga onerosa, ele paga a
primeira parcela daí a gente emite a certidão. Entendeu? Agora os potenciais de
transferência o valor pago e tudo... não cabe a nós, a gente nem sabe quanto que ele
pagou. Então, daí…
MMS: E no caso da PEG?
R3PE: Daí o PEG também. Ele paga a primeira parcela.
MMS: Aham. E…

179

R3PE: Daí é emitido, entrega-se a certidão pra ele, a certidão que ele adquiriu potencial
devido. Ele pega essa certidão, uma fica pra nós aqui, pra nós fazermos o controle, né? Dos
potenciais. E a outra cópia ele anexa na consulta de verificação lá…
MMS: Lá das edificações?
R3PE: Edificações. E tendo já a certidão do potencial, já estando tudo certo, já é emitido o
alvará de construção. Daí, assim, daí ele vai começar a construir. Então, ele constrói, levou
dois anos, três anos, num sei o que, quando ele for pedir a vistoria de conclusão de obras,
ele tem que estar com as parcela todas quitadas. Senão, não sai a vistoria. Isso pra outorga
onerosa, PEG, solo criado… A transferência não, quem tá vendendo assina, quem tá
comprando assina, a Secretaria assina, porque ela vai fazer aquele controle de quantos
metros quadrados estão sendo descontados daquele potencial, até acabar. E daí se pagou,
se não pagou, nós não temos nada com isso, tá?
MMS: Entendi. E você tava falando da primeira parcela, no caso da outorga, no caso da
PEG. Em cada um desses dois instrumentos, quantas vezes você consegue parcelar?
R3PE: O solo criado ele é feito em 10 vezes. E esse valor desse potencial é pago lá na
própria Cohab. Não vem pra nós aqui. Só vem lá que ele quitou a primeira parcela, eles
encaminham pra nós dizendo que ele pagou. Daí a gente entrega a certidão pra ele. E o
PEG é feito em 8 parcelas. Só que as parcelas, assim, parcelas de no mínimo 3 mil. Não
pode ter parcela de cenzão, duzentão, sabe?
MMS: Pros dois casos ou só pra PEG?
R3PE: Que eu sei é só do PEG, né? Daí a parcela mínima é 3 mil, quer dizer que se ele
tiver que pagar 6 mil, ele vai pagar em duas parcelas, não vai poder fazer em 8. Entendeu?
Lá na Cohab, na verdade, eu não sei te dizer ao certo. Se é assim ou não.
MMS: Essas parcelas são mensais?
R3PE: Sim.
MMS: E é reajustado?
R3PE: É reajustado. E, daí, o dinheiro nosso do que entra aqui no Urbanismo é de PEG.
Esse daí encaminhado é encaminhado pra Secretaria de Finanças e vai pros programas
especiais de governo. O solo criado, vai Cohab e eles encaminham pra parte de interesse
de habitacional, o fundo municipal de habitação.
MMS: Tá. Porque essas da PEG, eu já vou até pular pra uma pergunta lá na frente, mas é
porque em função do caminho que tá tomando a conversa. Esse valor que é arrecadado via
PEG, então, digamos, é encaminhado lá pra Secretaria de Finanças, e pelo o que eu vi cada
decreto diz que ele vai ser direcionado pra uma conta bancária municipal vinculada. O
dinheiro que entra nessa conta, ele é destinado só pra aquilo que tá previsto no decreto? E
como que é feito esse controle? Porque eu lembro que tem alguns decretos que eram bem
específicos, tipo o da Regional do Tatuquara. Ah então esse dinheiro vai pra…
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R3PE: Não. Não é isso. Entra numa conta comum na Secretária de Finanças. E lá é que
eles…
MMS: É o secretário de Finanças que define pra onde que vai?
R3PE: Eu acredito que sim. Porque esse dinheiro vai pra uma conta da Prefeitura pra ser
utilizada nesses programas especiais. Você tem uma obra, seu potencial é do Juvevê e
querem fazer um asfalto lá nas Mercês, independe, né? Agora na nova legislação que vai ter
uma nova lei que tá passando no Concitiba, né? Vai ter um grupo que vai organizar tantos
por cento vai pra isso, pra aquilo, né? Mas hoje não é assim. Na verdade, eu não… a gente
nem sabe o que que…
MMS: Pra que que é destinado. Destinado pro programa, mas assim, exatamente qual obra
e tal…
R3PE: Não. A Secretária de Finanças deve saber. Mas a gente não tem esse acesso, né?
Pra saber.
MMS: Você sabe quem lá dentro da Secretaria de Finanças que faria esse controle?
R3PE: Quem sabe bem é o [nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo], mas o
[nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo] sabe e tá de férias. Eu posso me informar
depois te dizer.
MMS: Tá.
R3PE: Tem as pessoas que ele conversa sempre, né? Porque o pessoal paga no banco e
vai direto pra lá, né? Às vezes eles trocam ideia, alguma coisa assim, eu posso te dizer
depois o nome da pessoa.
MMS: É porque eu conversei com o pessoal que faz cálculo do ITBI, mas eles falaram que
eles não…
R3PE: Acho que não tem nada a ver.
MMS: São outras pessoas e eu não sabia quem são. Digamos, assim, internamente qual
que é esse trâmite? Queria que você falasse: no caso solo criado, da transferência e da
cota. Porque, por exemplo, da outorga, né? Tem toda uma análise documental, que imagino
que seja aqui dentro. Aí o cálculo da contrapartida vocês devem… isso passa pela
Finanças, né? Mas como que se dá, assim, esse trâmite interno? Chega aqui o processo e
daí qual que é a primeira coisa que vocês fazem?
R3PE: O processo do que? Da compra do potencial?
MMS: O cara vai comprar potencial e ele chega aqui e fala: eu quero comprar via solo
criado. Quais são os passos depois disso?
R3PE: Eu praticamente já te falei. Assim, ele, depois lá da consulta de verificação, eles vão
pedir pra comprar o potencial, ele tem que apresentar a certidão, ele entra aqui com o
processo, ele tem um requerimento, ele diz qual é acréscimo de área que ele vai ter de
pavimento e coeficiente, né? E daí a gente pede o registro do imóvel, pra ver quem que tá
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comprando, ele vai ter que assinar a certidão. Então, tem aquela, tipo, uma prova de
domínio pra ver… principalmente quando é potencial de transferência, né? Que daí o fulano
de tal é dono do potencial, né? Então, pode entrar alguém com a assinatura que você não
sabe de quem que é, né? Tem que ser a própria pessoa, o cara tem um prédio histórico no
centro, ele ganhou o potencial de tantos mil metros quadrados, né? Então, a gente pede o
registro do imóvel de quem tá vendendo potencial e de quem tá comprando. As pessoas tem
que assinar a certidão conforme a prova de domínio dos documentos apresentados.
MMS: E daí eles apresentam esses documentos, e daí vocês…
R3PE: Por exemplo, é que tem os trâmites... são todos meio diferentes. Você quer ver qual
antes? O do solo criado?
MMS: Pode ser.
R3PE: Solo criado, então, ele entra com o registro de imóvel, entra com áreas que ele quer
construir, daí a gente manda pro ITBI, o ITBI avalia o valor do metro quadrado do lote que
ele tá querendo construir, né? Depois, esse processo é encaminhado pra Cohab, né? Daí
ele vai lá na Cohab e paga a primeira parcela, daí nesse mesmo processo a Cohab informa
aqui que ele já pagou a primeira parcela, vem aqui e nós emitimos a certidão de aquisição
de potencial com solo criado e entregamos pra ele uma via, a outra fica pro nosso controle,
daí ele pega essa via e põe lá no alvará de construção. Mais ou menos a transferência de
potencial, é a mesma coisa, né?
MMS: Só daí não passa pela Cohab.
R3PE: Só não passa pela Cohab.
MMS: Mas daí passa pela CAPC e pelo Ippuc?
R3PE: Então, vamos lá. Então, por exemplo, o transferência de UIP. Então, ele diz que quer
comprar UIP do fulano de tal. Daí a gente se informa ali no CAPC quantos metros
quadrados ele tem disponível pra vender, né? E quem que é proprietário, se existe a tal da
UIP e tudo. Daí encaminha pro ITBI, pra avaliar o imóvel que cede e o imóvel que recebe.
Também a gente confere pra ver se as áreas tão corretas, pra evitar dele comprar e depois
comprou demais ou comprou de menos. A gente confere tudo, conforme o quadro de áreas
apresentado. E, daí, vai lá pro ITBI eles avaliam o imóvel que cede e o que recebe, volta pra
nós e fazemos o cálculo do potencial… não é nada de valor, é só metro quadrado. E daí vai
ali pra nossa Secretaria ali, né? E eles emitem a certidão. Daí, também nós temos o
sistema, assim, que ele tem sempre averbar, tem que estar averbado a certidão anterior no
registro de imóvel, porque, por exemplo, a unidade de preservação, prédio histórico e
RPPNM, por exemplo, é calculado uma concessão de potencial de 10 mil metros quadrados,
por exemplo. Tá. Então, é averbado nesse registro de imóvel – esses imóveis não passam
por Prefeitura nada continuam com o proprietário – é averbado 10 mil metros quadrados de
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potencial. E daí, cada potencial que ele vai vendendo, a gente manda averbar o que foi
vendido.
MMS: Entendi.
R3PE: Então, tinha dez mil, vendeu mil pra num sei quem, ficou com nove. Daí esse
controle também nós fazemos aqui. Então, a gente sempre pede de um anterior.
MMS: Tá.
R3PE: Né? Pra fechar o… senão, eles não averbam.
MMS: Sim.
R3PE: Daí se perde o controle…
MMS: Mas eu vi, eu não sei se foi em algum…
R3PE: RPPNM e UIP, né?
MMS: Aham. Não se foi em algum decreto, em alguma lei, que eu vi que quando foi previsto
a possibilidade de renovar o potencial foi retirado o artigo que dizia que tinha que ser
averbado. Isso ainda, então... ainda é averbado?
R3PE: Antigamente, deu tanta confusão que foi mudado. Antigamente, a gente averbava no
imóvel que cede e no que recebe. A lei deu tanta confusão que a gente achou que seria
importante só na que cede, porque o recebe ele tem o alvará que comprova aquilo que ele –
alvará de construção –, que comprova que ele realmente comprou, né? Daí a gente decidiu,
assim, dessa maneira.
MMS: E tem alguma…
R3PE: E acho que vai continuar assim.
MMS: Tá. Tem alguma… desculpa ficar interrompendo porque eu vou lembrando de
algumas perguntas. Por exemplo, acho que no caso da UIP e também, talvez, da RPPNM
fica meio que obrigado que o proprietário do imóvel que cede potencial ele tem que fazer
uma manutenção daquele, né? Manter aquele imóvel. Então, assim, ele ceder, ele transferir
esse potencial ela é condicionada à manutenção? E é feito algum tipo de fiscalização pra só
liberar o potencial caso ele preserve o imóvel?
R3PE: Mais ou menos é feito isso aí, né? Unidade de preservação, se o imóvel… se o
pessoal do CAPC tiver conhecimento que tá sendo mal preservado, assim, a gente vezes
ouve… aliás, a gente ouve sempre, né? E pode ter alguma informação que esse imóvel não
tá sendo preservado adequadamente, daí pode negar a transferência do potencial. A
mesma coisa com RPPNM, que eu não cheguei a falar, né? Mas também esse processo de
RPPNM a gente ouve o Meio Ambiente pra ver se tá tudo ok. Se eles fizeram o plano de
manejo, se fizeram… eles tem que cercar a área, tem que transformar numa reserva
mesmo, não é? Então, se tiver alguma informação contraria, a gente pode parar até que
seja feita a manutenção e preservação. Tanto de UIP quanto de RPPNM.
MMS: Então, no caso do trâmite…
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R3PE: Depois que acaba o potencial, que foi tudo vendido... daí vai ficar pra fiscalização,
por denúncia ou por verificação do próprio órgão público. Tanto do meio ambiente quanto do
Urbanismo e do Ippuc.
MMS: Então, no caso da RPPNM, o trâmite seria praticamente o mesmo, só que ali aonde
tá a CAPC seria a Secretaria de Meio Ambiente?
R3PE: É. E tem, que na verdade, assim, acho que atropelei as coisas. Tem dois tipos de
certidão, né? Nesses casos de transferência de potencial, tem a certidão de concessão e a
certidão de transferência. A transferência é a que nós já falamos até agora, mas tem a
certidão de concessão também, né? Não sei se isso te interessa.
MMS: Não. Eu nunca ouvi falar, por isso que se você puder me…
R3PE: A certidão de concessão é assim: então, a pessoa tem um imóvel, vamos supor, de
UIP, Unidade de Interesse de Preservação, né? Ela tem esse imóvel, tá cadastrado na
Prefeitura como um prédio histórico de interesse de preservação pelo município, né? Por
causa das características arquitetônicas, de história da cidade, culturais, alguma coisa
assim. Então, ele pode vir na Prefeitura e entrar em contato com o CAPC, também o Ippuc
participa das reuniões, e ele dizer que quer restaurar o imóvel. Então, ele restaurando esse
imóvel ele ganha concessão, né? De potencial construtivo. Ele ganha pra poder vender
depois, pra depois transferir. Daí, é a primeira parte, né? Então, por exemplo, vamos supor,
o castelo do Batel, lá tem 2 mil/3 mil metros quadrados de área construída, mais aquele
jardim que também foi tombado e tudo. Então, vamos supor, ele foi concedido pra ele dez
mil metro quadrados, que ele pode vender de potencial. Tá? Então, daí esses detalhes
todos são feitos tudo pela CAPC com participação do… e com o Ippuc também, né? Vai
existir esse cálculo e tudo. Daí, foi decidido então que ele ganhou potencial de tanto. Daí,
assim, ele pode começar a vender esse potencial, que seria aquela segunda parte que nós
já falamos, transferência, até 35%. Vamos supor, 10 mil, então até 3.500 metros quadrados
ele já pode começar a vender, entende? O restante ele vai conseguir vender somente se o
imóvel tiver sido restaurado. Primeiro, ele tem que apresentar alvará de construção, daí ele
ganha a concessão.
MMS: Ah tá.
R3PE: Entende? Daí ele pode vender até 35%. E 35%, é feito uma vistoria pelo CAPC e
pelo Ippuc pra ver se ele restaurou o imóvel. Se ele não restaurou, ele não tem direito a
vender mais.
MMS: Entendi.
R3PE: Se ele fez tudo certinho, já pediu a vistoria de conclusão de obra do restauro e tudo
ele pode vender tudo.
MMS: Então, digamos assim…
R3PE: E RPPNM é mais ou menos a mesma coisa.
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MMS: Eu tenho interesse, então, em restaurar a minha unidade. Então, eu entro lá com um
alvará de restauração…
R3PE: Um pedido e eles vão analisar.
MMS: E eu peço o potencial.
R3PE: Isso.
MMS: Aí, já só pela intenção vamos dizer, eu ganho 35%. E os outros 65% está
condicionado a eu efetivamente restaurar o imóvel.
R3PE: Restaurar. Você conseguiu os 35%, você tem que tirar o alvará de reforma.
MMS: De reforma.
R3PE: De restauro. É bem complicado também, porque tem detalhes, detalhes internos,
piso, parede.
MMS: Então, ele teria que ser aprovado?
R3PE: Aprovado o alvará.
MMS: E daí ele ganha 35%? E daí depois que ele termina, daí ele ganha os outros 65%.
R3PE: Na verdade, já sai a certidão de tudo. Só que a gente tem o controle aqui que é até
35% ele pode vender normalmente. Depois paga. Daí é feito uma nova vistoria se ele nem
começou o restauro, para tudo, né? Se ele já tá terminando o restauro, ele fica aguardando
a vistoria de conclusão de obra. Ele apresentou a vistoria, ele já liberado a vender o resto.
MMS: Tá. Mas esses 35%...
R3PE: Antigamente acontecia assim: você dava o… bem antigamente, tipo, lá no começo
nos anos 1992/93, ele dava o potencial pra ele, ele tirava o alvará, vendia tudo o potencial e
ele nem começava o restauro. Daí, então…
MMS: Entendi. Mas esses valores, o 35%, ele tá…
R3PE: Tá tudo definido em decreto.
MMS: Isso que eu ia perguntar. Ele tá definido em lei?
R3PE: É decreto, né? Decreto n°1850 de 2012. Lá tem tudo descrito isso. E também da
RPPNM, agora até recentemente mudou, também ele averba – só que um pouquinho
diferente –, ele averbar no registro de imóvel 35%, e só depois que ele fizer o plano de
manejo, que são detalhes lá do Meio Ambiente daí, né? Tem que fazer a preservação,
cercar a área e tudo. Só que é dado esse tempo que com o dinheiro do potencial que ele vai
receber, ele pode fazer tudo isso. É que nem o da UIP também, né? Ele começa a vender
pra ter dinheiro, porque, às vezes, o cara não dinheiro.
MMS: Pra começar as obras.
R3PE: Pra começar as obras, fazer tudo. Daí, ele fazendo tudo certinho, daí, ele tem
dinheiro ao restante.
MMS: Tá. Mas no caso da UIP até os 35% ele tem que ter o alvará de reforma?
R3PE: Sim. Tem que ter o alvará.
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MMS: Mas no caso da RPPNM não? Porque daí não tem um alvará…
R3PE: Daí tem o decreto, daí tem é averbado em registro imóvel… É um termo de
compromisso, né? Ele assina o termo de compromisso de preservar a área, de cuidar, de
não deixar ninguém entrar, de cercar a área, de colocar placa, num sei o que. É o termo de
compromisso, não é alvará. E também nesse do RPPNM, ele não pode construir nada no
local. Se ele disser que quer construir, ele tem dizer antes pra poder descontar do potencial.
MMS: E tem um esquema, né? Que se o coeficiente dele não 1, é considerado 1… não tem
alguma coisa assim?
R3PE: Isso aqui é assim, por exemplo, tem RPPNMs que se situam na ZR2, ZR3, daí o
coeficiente é 1. Então você ganha uma vez a área do terreno, né?
MMS: Sim.
R3PE: Agora aconteceu aí, no ano retrasado, aconteceu uma RPPNM que ela estava
situada num ZROC, que o coeficiente é 0,4. Então, daí, por exemplo, ele tem 10 mil metros
quadrados de área e ele vai receber de potencial só 4 mil. Daí foi uma confusão.
MMS: E daí?
R3PE: Daí, pelo decreto é, e pela lei n° 1850, é 0,4 mesmo. Então, não pega o coeficiente 1,
agora pro cálculo pra transferência de potencial, daí, você na fórmula… você já viu a
fórmula, né?
MMS: Sim, aquele cálculo de equivalência.
R3PE: É. Lá na fórmula você é obrigado a colocar 1. Porque se você põe o 0,4 ele turbina,
sabe? Ele transforma o potencial no monstro enorme, daí vai competir com os outros
potenciais de outros zoneamentos.
MMS: Entendi.
R3PE: Apenas no cálculo você considera coeficiente 1, mas para dar o potencial, pra
conceder o potencial se considera o coeficiente de aproveitamento.
MMS: Da zona.
R3PE: O potencial mesmo que o lote tem. Se o lote só pode construir 0,4 ele vai receber
0,4.
MMS: Entendi. Tá. E acho que faltou só o trâmite da cota que eu acho que é o mais…
R3PE: É o mais fácil.
MMS: Mais fácil, né?
R3PE: Eu já te falei mais ou menos do… acho que você vai conseguir depois de ouvir na
gravação, né? Qualquer dúvida você me pergunta de novo. A gente falou muita coisa e, às
vezes… então o solo criado eu já te falei, o RPPNM e o UIP são semelhantes. Aí tem os
demais potenciais…
MMS: Tem outros, né? O sistema viário.
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R3PE: Demais potenciais é, assim, por exemplo, tem um terreno que é cortado por uma rua
e inutiliza totalmente o terreno.
MMS: Pra desapropriação?
R3PE: É. Daí ao invés de desapropriar ele dá o potencial o terreno todo. Daí nesse caso é
mandado para Secretaria de Administração, para informar, pra SMOP tudo, daí tem que
entrar no conselho e pedir esse potencial.
MMS: Entendi. Mas quem vai receber o potencial, ele tem que aceitar não ser indenizado
por dinheiro e ser indenizado por potencial?
R3PE: Ele decide o que que ele quer. Indenizado também, às vezes, demora, né?
MMS: Sim.
R3PE: E o potencial é mais rápido dependendo do país, né? Agora, por exemplo, tá difícil.
MMS: Depende da dinâmica imobiliária do momento.
R3PE: Ou às vezes o cara quer vender tudo rápido e torra.
MMS: Daí acaba baixando o valor.
R3PE: Acaba abaixando o valor. Então, esses demais potenciais, o UIP, a RPPNM, o
cálculo é o mesmo. O solo criado eu já te falei, né? E o PEG é mais ou menos a mesma
coisa. Só que o PEG, o pessoal até prefere mais, pela confiabilidade da Prefeitura, e ele não
vai para departamento nenhum, ele é feito tudo aqui. É só ver o quadro de áreas, ver os
acréscimos de áreas de coeficiente, de pavimento, os índices que já está estipulado no
próprio decreto, né? Faz o cálculo, multiplica pelo valor da cota que é 769 e 48, já dá o valor
ele paga a primeira parcela, já emite certidão, já está tudo pronto
MMS: E, assim, em termos de tempo quanto tempo demora mais ou menos cada um desses
trâmites? Da cota, você tem noção da cota, do solo criado...
R3PE: Vou dizer, assim, pode-se dizer que o transferência de potencial por ter que fazer
aquela prova de domínio do… por ter que ter informação da quantidade de potencial
existente, tanto de RPPNM, como de UIP, pra ter que ir no ITBI, pra ter que esperar a
averbação do registro de imóvel, ele demora mais.
MMS: É o mais demorado dos três.
R3PE: É o mais demorado. É a transferência, né? E o solo criado, um pouquinho mais
demorado… não, menos demorado que a transferência, porque ele tem que ir pro ITBI e daí
volta, daí vai pra Cohab, às vezes, o cara demora pra ir na Cohab, daí volta pra cá, né? O
mais rápido realmente é o PEG. Mas também pode demorar dependendo da pressa do
requerente que, às vezes, você não sabe o que acontece aqui… a gente pega um processo
e ele entra com um quadro de área, e daí a gente calcula tudo, tá tudo pronto… ah mudou o
projeto. Eles mandam outro quadro de áreas e faz todo o cálculo de novo. Daí, às vezes,
você vai ver lá o total que tá pedindo do potencial ultrapassa o máxima permitido, por
exemplo, coeficiente máximo é 2,5 você vai ele tá 2,60, não pode. Daí, você tem que pedir
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pra ele, manda lá pro interlocutório. Daí até ele vir, até num sei o que… então pode demorar
também. Mas se o cara tiver tudo certo, assim, vai muito rápido.
MMS: E qualquer imóvel pode comprar qualquer um dos tipos?
R3PE: Não. Assim…
MMS: Se ele tiver numa zona em que é permitido…
R3PE: Sim, por exemplo, ZR2, ZR1, não é permitido compra de potencial.
MMS: Sim, sim. Mas eu digo assim, numa ZR4, numa ZR3, onde pode comprar e tal,
qualquer imóvel pode comprar qualquer um dos tipos? Não tinha um esquema… não sei se
era antes…
R3PE: Não. O solo criado, por exemplo, ele só pode comprar pra uso habitacional.
MMS: Tá.
R3PE: O solo criado. Daí, só pro uso habitacional, né? Os outros podem tudo. Só, assim,
por exemplo, né? Você sabe que tem aquele potencial do acréscimo do ático. Então ele
pode um terço do pavimento imediatamente inferior, ele pode chegar a dois terços, esse de
um terço até dois terços, ele compra potencial, mas daí o único potencial permitido é o de
PEG, que é o…
MMS: No caso do ático então é só PEG?
R3PE: E também, assim, às vezes, o conselho define uma penalidade pra alguém que,
vamos supor, construiu três pavimentos encostado na divisa. Por exemplo, hoje pela
legislação desde 2000, né? Você tem que ter o primeiro e o segundo pavimento encostado
na divisa, você pode, né? Não que precise, pode, se quiser. E o terceiro tem que estar
afastado no mínimo dois metros e meio. Ele constrói 3 pavimentos encostado na divisa, daí
ele entra pro conselho, o conselho, acho que pela altura, porque um prédio de dois
pavimentos pode chegar até 10 metros de altura. Se esse prédio de 3 pavimentos tiver 10
metros, presume-se até liberar. Mas, daí, ele faz uma penalidade do terceiro pavimento
comprar potencial.
MMS: Entendi. O terceiro pavimento inteiro?
R3PE: Inteiro. Veja bem, se fica muito baratinho…
MMS: Não, foi só uma pergunta, não é julgando. Foi só uma pergunta.
R3PE: Não, porque, às vezes, se fica muito barato, todo mundo faz errado. “Eu vou lá pago
10 mil e resolvo a minha situação”. Então, tem que ser caro mesmo, porque o pessoal não é
fácil.
MMS: Mas, assim, nesse caso seria se ele quiser regularizar a edificação dele, daí ele vai
entrar com o processo no conselho. Não é o caso da cara ter um projeto…
R3PE: Não.
MMS: Que o projeto prevê extrapolar algum…
R3PE: Daí não libera. É só no caso de regularização.
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MMS: Entendi.
R3PE: Mas não conte pra ninguém, porque senão vai todo mundo construir irregular pra
depois pedir. Mas daí tem a penalidade, que daí é bem salgado, a compra do potencial, né?
MMS: Então, se ele quiser regularizar a edificação dele daí somente como PEG. Mas isso é
já pelo decreto nº 140 ou antes disso já…
R3PE: Antes já, mas era só através do conselho, né? Porque o 140 não precisa de
conselho, né? Antes era só através de conselho. Mas que, na verdade, é diferente do 140.
MMS: Porque o 140 é só em alguma regiões.
R3PE: Na verdade, o 140 já não existe mais, é 302. Então, no 302 ele só dá essa permissão
de regularizar a obra desde que seja anterior a 2012, né? Porque ele tá, assim mesmo que
você falou, né? Fez o ano passado e já, né? Então, tem que tá lá desde 2012, tem que
comprovar e daí tem os parâmetros que são permitidos. Então, em SEHIS, lá ele pode até
construir 3 pavimentos encostados na divisa, ele pode ter determinados comércios, não
precisa de estacionamento, a taxa de ocupação que é 50 pode até chegar a 80 ou 100%,
daí, é bem baratinho, né?
MMS: Que daí é mais interesse social.
R3PE: Interesse social, em SEHIS, lá, aqueles lotes pequenos de 140/180/200 metros
quadrados situado em loteamento da Cohab e tudo. Então, daí já é um outro tipo de… é um
potencial também, mas é o mesmo PEG.
MMS: Aham. Tá. Deixa eu lembrar então… ah sim… às vezes acontece de ser emitido um
decreto pra PEG, por exemplo… porque a PEG e o UIEP...
R3PE: Tem mais um detalhe ainda. Nossa, tem tanto potencial.
MMS: Imagine fazer um dissertação sobre isso.
R3PE: É, você vai sofrer. É, assim: tem o PEG, né? Programa Especial de Governo. E tem
também o potencial de UIEP, tem de UIP que é de terceiros e o UIEP é Unidade de
Interesse Especial de Preservação, por exemplo, Universidade Federal do Paraná, a
Catedral, o Paço Municipal, aqueles prédios da… a sociedade Garibaldi. E mais outros
daí…
MMS: Capela Santa Maria.
R3PE: Capela Santa Maria. Agora, aqui, o Belvedere. Essa aqui do lado da João
Gualberto… a igrejinha que era antigamente da Perpétuo Socorro, né? Não sei o nome hoje.
Pois é, então, são Unidades de Interesse Especial de Preservação, então esse aí é de
principalmente prédios públicos, né? Alguns não são, mas é de muito interesse pra cidade,
vamos supor, que nem a Catedral não é do Município mas teve interesse de preservar. Aí é
feito um orçamento pra fazer todo um restauro. Então, vamos supor, orçamento deu lá um
milhão, dois milhões de reais. Daí, é divido pelo valor da cota. Então, vai ter um decreto
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específico pra essa Unidade de Interesse Especial de Preservação, vai ter um decreto
específico, dizendo que pode ser vendido daí, tipo, lá mil cotas, né? Daí ele vai vendendo.
MMS: Tá.
R3PE: Que nem o Belvedere aí que pegou fogo, eles fizeram um orçamento, daí fizeram…
como não tinha recurso da Prefeitura, foi feito através de potencial construtivo. Aí foi aqui
pela Secretária de Urbanismo, com o Ippuc também, foi dado prioridade, né? Nessa venda
do Belvedere, porque o Prefeito quer reformar pra inaugurar logo tudo já. Inclusive, já tão
fazendo a obra. Daí não é chamado de PEG. É chamada de UIEP.
MMS: Tá. Surgiram duas dúvidas a partir disso que você falou. Primeiro, tem essa questão
de que precisa de tanto para preservar essa unidade, então, você já tem o orçamento e com
isso você emite o decreto com aquele orçamento.
R3PE: Isso.
MMS: Ok. Agora no caso da PEG, é emitido um decreto, daí, às vezes, é acrescido... esse
orçamento vem da onde daí?
R3PE: Isso aí é mandado lá pro Finanças o processo, né? E eles vão especificar no
processo… não a obra da rua tal, a obra de não sei o que… pode ser que agora com a nova
lei seja assim. Mas hoje não é, ele falam que vão usar pra isso, pra isso, pra obras diárias,
de áreas pra sinalização, pra escola pública…
MMS: O valor que sai, da onde que vem?
R3PE: Não. O dinheiro vai pra lá e é utilizado nesses programas, né? Então, eles tem uma
escola, que precisa gastar 100 mil pra reformar uma escola, então, tem 100 mil lá na conta
que é desse potencial do Programa Especial de Governo, e esses 100 mil é utilizado pra
fazer reforma. É diferente do UIEP, tem o valor já certo definido em cotas e muitas vezes
acontece de a obra estar no meio do caminho e já tá precisando de mais dinheiro, né? Daí
eles fazem um aditivo, daí tem… daí é um novo decreto fazendo aditivo, daí é analisado
pelo CAPC, pelo Ippuc, pela SMOP, pra emitir esse novo decreto, que daí é o Prefeito que
assina tudo, né?
MMS: Entendi. Mas, digamos assim, às vezes, acontece de um decreto de uma UIEP não
ter finalizado ainda a venda das cotas e ter uma outra... igual você comentou agora, o
Belvedere, e daí você tem, às vezes, ainda potencial da Copa do Mundo e você tem
potencial da PEG. Como que é definido? Porque pra quem vai comprar é independente pra
qual que ele vai comprar. Mas internamente, assim, como que é feito esse direcionamento?
Tipo: “ah não, agora quer vender da Belvedere”.
R3PE: Esse do Belvedere eu sei que teve um urgência urgentissima, né? De vender. Tanto
que já foi vendido tudo e também não era muita coisa.
MMS: É pouca, né?
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R3PE: Depois… daí eu não sei… não é feito um programa, assim. É: “tem que vender com
preferência o Belvedere, mas também os outros que tem”… principalmente a parte de ático
tem bastante. Então, vende um pouco de um… mais desse, assim, é mais ou menos assim.
MMS: Não tem nenhum procedimento?
R3PE: Não. Mas isso aí não é uma pessoa que decide. O secretário, às vezes o Ippuc, às
vezes, a Secretaria de Governo pede que tenha urgência pra determinado tipo de programa
de governo daí é feito assim, né? Não é o [nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo]
lá que mexe que vai resolver “não quero mais vender pra esse, vou vender pra esse”. Não,
não é assim.
MMS: Entendi.
R3PE: É bem, assim, analisado.
MMS: Tá. E no caso da transferência, então, essa negociação do valor é entre privados, né?
Entre terceiros.
R3PE: Eles trocam por tudo. Trocam por apartamento, por galinha, por tudo.
MMS: E fiquei sabendo que já que existe corretores…
R3PE: Não vá pôr no teu trabalho que vende por galinha.
MMS: Não. Acho até que não ficaria bem no texto.
R3PE: Pois é.
MMS: Mas o município, ele intermedia de alguma forma? Ele disponibiliza…
R3PE: Se ele quiser… o valor?
MMS: Não. Intermediar, assim, essas pessoas estão vendendo potencial…
R3PE: Não.
MMS: Pra quem vai comprar, por exemplo, digamos que eu quero comprar e eu quero ver
quanto que tá por transferência. Como que eu sei quem que tá vendendo?
R3PE: Tá. Então, no site da Prefeitura, você entra lá em potencial construtivo. Você entra
em potencial que está disponível pra venda, disponibilidade do potencial. E ali se tem uma
relação de todos as pessoas e o contato pra você entrar em contato pra adquirir o potencial.
MMS: Entendi.
R3PE: Tem o número do processo, tem todas as transferência que já houveram, tem o
potencial remanescente de cada um. Às vezes, o cara tem 30 metros e o cara “ah, vou
precisar de mil metros quadrados” e nem liga pra esse. Mas, então, daí ele…
MMS: E é sempre atualizado?
R3PE: É. É atualizado sempre. Ele liga lá e vê: “oh, vou construir um prédio assim, vou
precisar de tantos metros de pavimento e tantos metros de coeficiente”, né? “Por quanto
você me vende?”, “ah te vendo por 100 mil”. Ele vem correndo aqui na Prefeitura. Daí ou ele
vem na Prefeitura ou ele já sabe, ele calcula em PEG. Em PEG deu 50 mil, então diz: “Ah,
então vou comprar desse, vou comprar de PEG”. Aí ele já entra com processo de PEG. No
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outro lá deu mais barato, entra com o outro e nem entra de PEG. Isso os mais experientes,
assim, né? Que fazem. E existe também muita gente… os atravessadores, né? Como em
tudo quanto é lugar. Tem gente que só vive disso, pra lá e pra cá. E eles que ganham mais
dinheiro.
MMS: Imagino.
R3PE: Porque o pessoal… você vê que é um assunto complicado, né? Então, às vezes,
muitas pessoas que tem prédios históricos e tudo são pessoas, assim, mais idosas, assim,
não pensam em coisa errada aí. A gente entende porque tá todo dia vendo.
MMS: É super complexo.
R3PE: Muito complexo. Tem muita gente que fala o que quer, daí pegam tudo e, às vezes,
até compram todo o potencial dessa pessoa pra daí tramitar aqui.
MMS: É, isso era uma coisa que eu ia comentar. Porque, assim, eu sou proprietária de um
imóvel que cede potencial, então, a princípio eu sou proprietária desse potencial e eu vou
vender pra alguém. Mas eu posso vender pra alguém que depois vai vender pra outra
pessoa?
R3PE: Na verdade, isso tava acontecendo aí deu muita confusão. Então, a gente tá
estipulando, assim, que, por exemplo, de UIP e de RPPNM como é potencial, assim, de
particulares a gente não admite que… no máximo, o que a gente pode aceitar é que tenha
uma… por exemplo, você é dona de um potencial e você dá uma procuração pra mim. Daí,
tá bem explícito lá na procuração que eu posso assinar a certidão no teu nome. Mas a
certidão sai no teu nome, você só diz que eu posso assinar. Agora se ela já vendeu pro
cara, não nos interessa. Existe muito disso.
MMS: É porque eu fui entrevistar o [nome do representante 3 dos proprietários] e ele falou
que eles compraram potencial do Jóquei e eles estão revendendo.
R3PE: É, mas o Jóquei é uma coisa a parte. Aconteceu isso mesmo. Lá era uma área muito
grande. Só que, assim, nesse caso do Jóquei, eles entraram com processo no conselho, foi
liberado essa transferência de titularidade, pra esse caso específico do Jóquei Clube. Mas
normalmente de UIP a gente não faz transferência de titularidade. Agora, assim, por
exemplo, o cara tem uma área grande, a Prefeitura quer essa área pra fazer um parque.
Então, ele doa esse imóvel pra Prefeitura e cede mais potenciais. Ele doa essa área pra
Prefeitura no registro de imóvel e ganha o potencial. Daí, pode pode passar esse potencial
pra outra pessoa, porque daí ele não tem mais aquele compromisso como quem tem UIP
com a propriedade em si. Como o prédio histórico, né? Dando o potencial daí a pessoa já
não tem aquela obrigação de preservar. Inclusive não pode nem vender o imóvel.
MMS: Mas uma vez que a pessoa, digamos, tem essa concessão do potencial, ela tem o
potencial, ela tem um prazo máximo?
R3PE: Não.
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MMS: E quem compra tem um prazo máximo para usufruir?
R3PE: Olha, isso tá uma discussão grande sobre isso aí. Tá no Concitiba lá. A gente não
chegou num veredito ainda do prazo.
MMS: Mas hoje independente do…
R3PE: Tem muitas certidões que tem um prazo de dois anos, né? Isso acontece muito no
solo criado. Eles pagam a primeira parcela, depois não querem mais pagar, daí a gente fala
pra acertar lá na Cohab, né? Teve outro caso aqui de UIP, que teve eles compraram não sei
quantos mil metros quadrados aqui na João Gualberto, desistiram do empreendimento e daí
queriam devolver o potencial pro proprietário. Mas daí já tá averbado no registro de imóvel,
já foi emitida a certidão, daí a gente falou olha: “então deixa vinculado o potencial que vocês
compram no imóvel”, daí quem comprar já vai comprar o imóvel com aquele… daí eles
averbam no registro de imóvel daquele imóvel que ia construir. Não sei o que vai acontecer,
se vai dar certo, mas foi assim.
MMS: Entendi. Tá. Bom, então, a gente tá falando da transferência, da outorga e da criação
dessas novas modalidades, que tem a PEG, a UIEP…
R3PE: Isso.
MMS: Com base nesse histórico, na sua experiência e no seu entendimento, quais foram as
motivações que justificaram a idealização dessas modalidades alternativas? Porque,
inicialmente, em Curitiba, tinha a transferência e o solo criado. Depois que surgiram essas
outras modalidades que daí tem pra UIEP, teve o do Terra Santa, teve a dos equipamentos
sociais, desapropriação, a Copa do Mundo e a PEG. Então, na sua percepção, porque que
foram criadas essas modalidades alternativas? Porque já tinha, né? Os instrumentos.
R3PE: O primeiro que tinha é o UIP, né? Unidade de Interesse de Preservação.
MMS: Mas, digamos, a UIP, o recurso ia pra um terceiro, né?
R3PE: Sim. Ele restaura o imóvel pra…
MMS: Agora que o município recebesse o recurso, tinha o solo criado.
R3PE: Tinha o solo criado que era pro fundo municipal de habitação de interesse social
MMS: Na sua percepção, por que que não foi criado uma outra destinação dentro do solo
criado e foi criada essa PEG?
R3PE: Acho que, às vezes, por necessidade da própria Prefeitura, né? Em se conseguir
fazer escolas com pouco recurso, não iria conseguir, ou creche, ou unidade de saúde, ou
sistema viário da cidade, criou-se esse tipo de potencial que é previsto até pelo Estatuto da
Cidade, né? Outros instrumentos, né? Então, esse seria o PEG, né? O outro que você falou
de UIEP é que prédios históricos importantes pra cidade, como a Universidade Federal do
Paraná, tava se deteriorando, é um cartão postal da cidade.
MMS: Não tinha como fazer por transferência?
R3PE: Olha, não sei te dizer.

193

MMS: É que eu to tentando, tipo, analisar porque que ele foi criado e existe um
instrumento…
R3PE: Não sei te dizer porque que não foi feito transferência. Mas é que como tem essa
condição de Unidade de Interesse Especial, eles foram feitos dessa maneira, né? Que foi
através de outorga, que acho que, como são órgãos públicos, seria acho que mais fácil, né?
De você ter o orçamento pra fazer a reforma necessária e uma reforma correta, né? E daí
transformar em recursos pra fazer aquilo que foi disponibilizado. E se fosse com
transferência, daí já não sei te dizer, porque daí alguém teria que fazer um preço. Daí como
é que um órgão Público vai vender pra você num preço… e o mercado é assim, né? Por
exemplo, quem tem UIP aí, ele vai vender o potencial, ele tá apertado e vende por tanto. Aí
ele tá esperando um outro lá e ofereceu mais, daí ele vende pra aquele, ou é amigo de num
sei quem e vende por menos.
MMS: É negociável, né?
R3PE: É negociável. E daí eu acredito que os imóveis de interesse especial de preservação,
como a Catedral ou o prédio histórico, já fica definido. Acho que fica mais, assim,
transparente eu acho. Acho que a verdade é essa, é mais por causa de transparência, né?
Que, assim, custou 2 milhões, o orçamento tá ali, dividiu em tantas cotas e a pessoa vai
comprando, comprando, comprando, é aquilo ali acabou, faz o aditivo, né? O dinheiro vai
pra aquilo. Agora, já pensou? “Ah, o fulano quer fazer um prédio lá num sei aonde, eu vendo
pra você por 100 mil”. O cara: “opa, deixa por 80?”, aí não sei se… daí a parte pública não
existe isso. Não sei se essa é a ideia, eu acho que sim.
MMS: E, na sua percepção, quais foram as alterações mais substanciais, assim? Se tem a
PEG, por exemplo, em relação aos instrumentos que se tinha antes. Porque ela tem uma
fórmula de cálculo diferente, um trâmite diferente. Então, quais foram as alterações, assim,
mais substanciais?
R3PE: A PEG, no sentido desses potencias de penalidade, né? Que a gente usa, e mais
pros áticos também, o que mais é usado é PEG, né? E a minha percepção é que, como o
Estatuto da Cidade prevê isso aí, eu acho que não… tanto que vai continuar na própria
sequência agora da nova lei ele vai continuar da mesma maneira, né? Lógico, que é mais
um potencial concorrente. Até muita gente… o pessoal que tem UIP reclama, né? Que eles
preferiram comprar PEG do que UIP, preferiram comprar a PEG do que RPPNM, né? Mas
também vai depender do cálculo de cada empreendimento, da localização, pode ser que até
por solo criado fique mais barato ou pela transferência também. Mas isso aí também vai
depender de cada situação.
MMS: E daí tem aquele fatores que eu tinha comentado ,que sai no decreto também, pra
cada zona, pra cada uso, esses índices, o índice que é aplicado. Qual que é a função
desses índices?
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R3PE: Por exemplo, os índices do PEG, né? Então, por exemplo, na ZR2, ZR3, o índice é
0,4, na ZR4, o índice é 0,8, no setor estrutural e na zona central, o índice 1,25. Ele é
atrelado mais ou menos ao valor de mercado dos terrenos, da metragem quadrada. Por
exemplo, na ZR2 e ZR3 é mais barato os terrenos. É mais barato também, porque pode
construir menos. Na ZR4 pode fazer com 8/10 pavimentos. É um valor intermediário.
MMS: Então, seria meio que um cálculo de equivalência.
R3PE: Equivalência. Mas que você sabe também que vai mudar, né? Que agora estão
pensando, né? O [nome do representante 4 do poder executivo] tá pensando na
possibilidade de uma determinada região da cidade que tem todo aquela infraestrutura
urbana já, não tá sendo bem aproveitado. Então, vai, quer estimular que aquela região tenha
um crescimento maior. Então, vai ter um fator de ajuste que vai tornar mais barato o
potencial que numa região que já tá saturada, como aqui o Juveve, o Batel, né? Água
Verde.
MMS: E a diferença no uso? Porque você tava comentando de zonas, essa zona mais cara
que essa… Mas porque que também tem diferenças nos usos? Que o uso residencial e não
residencial, né?
R3PE: Ah, o uso residencial é moradia pras pessoas e tudo é um potencial mais barato. E o
uso comercial são grandes empresas e tudo, né? Que constrói com aquele excedente do
coeficiente 1, né? Você sabe que na ZR4 você pode construir duas vezes a área do terreno,
pra habitação coletiva. Se você for construir um uso comercial, você pode construir até 1, de
um pra dois você vai ter que comprar esse potencial construtivo, né? E daí, o índice é um
pra um. Pelo motivo mesmo que é traço de um uso comercial, que alguém vai ter uma
vantagem econômica, né? Um grande empreendimento e tudo.
MMS: Entendi. Então, digamos, hoje o fator ele tem uma função mais econômica do que
urbanística e, com a nova proposta, teria também uma questão urbanística, que seria
incentivar a ocupação de algumas áreas e tal.
R3PE: É. Tá sendo mais, assim, coerente eu acho, né? Porque hoje, pra você construir
prédio de oito pavimentos… é que daí também você tem que ver o seguinte, por exemplo,
na transferência de potencial… é que tem o valor do metro quadrado que também influi, né?
MMS: Sim. E, na sua percepção, qual que é o impacto da PEG, assim, no sistema de
instrumentos? Seja em termos da política urbana ou de arrecadação do município.
R3PE: Daí eu já não…
MMS: Pra quem adquire potencial?
R3PE: Hoje em dia, o que a gente percebe mais com relação a PEG, né? Eles tão
preferindo, às vezes, as pessoas até pagam mais pagam, às vezes, até mais caro pra uma
maior facilidade. E uma maior credibilidade também. Porque o PEG eles trabalham somente
com a Prefeitura, o órgão público, né? E, por exemplo, o terceiro você já vai ter que… às
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vezes, você não conhece, não tem a confiança ou às vezes são essas pessoas que
trabalham com um potencial, né? Pra outros que nem eu já te falei, né? Então, acho que
cria-se uma certa desconfiança. Mas, principalmente, é pela agilidade.
MMS: E daí você tava comentando... você acha que a PEG, e a UIEP, em relação aos
outros instrumentos, ela seria, então, talvez, um pouco concorrente?
R3PE: Sim, né? Porque eles tão no mesmo mercado, né? Imobiliário hoje principalmente.
Agora com a nova lei já não vai ser tanto, porque na nova lei vai todo esse recurso vai pra
um grupo de pessoas que vai destinar esses recursos pra diversas atividades lá de
infraestrutura urbana ou de desapropriação e vários aspectos de cunho social e tudo isso,
né?
MMS: Atualmente, você saberia dizer qual que é o instrumento que mais o município tem
vendido? O que o Município vende, né? Não digo transferência, talvez também
transferências, porque tem os trâmites, né? Qual que tem saído mais?
R3PE: Olha, o que eu vejo bastante aqui é PEG. Por que? Principalmente por causa
daquele decreto nº 302, que é os da regularizações, né? Que daí saem mais baratos, em
áreas sociais, por causa dos áticos residenciais, que tem bastante, né? E outros, né?
Também o que eu vejo bastante também, inclusive tem até… não aqui é tudo do… é ático,
interesse social e tem também os processos de RPPNM eu acho que tão vendendo bem
também, porque eles têm uma associação, assim, bem formada, assim. Eles se ajudam e…
Então, a gente vê bastante venda de potencial de RPPNM que estão sendo bem, assim,
dirigidos, né?
MMS: Entendi.
R3PE: Mais do que UIP, eu acho que vende mais. Mas não por causa da dificuldade,
porque é a mesma. É mais por causa que eles estão mais organizados, eles têm uma
associação que só vê isso, né? E o UIP não tem. E qual é o outro potencial? Esses de
doação… outros potenciais quase não tem. O UIEP teve o do Belvedere que já foi tudo
vendido, agora acho que não tem nenhum.
MMS: O da Arena, como que tá?
R3PE: O da Arena, não sei te dizer. Eu sei que parou já desde a gestão passada, parou a
comercialização, né? Mas daí é um assunto que tem que ver com a Fomento Paraná, com
Prefeitura mesmo, né? Não sei o que que tá acontecendo.
MMS: E a Arena não tá pressionando?
R3PE: Do que?
MMS: Pressionando pra voltar a comercializar?
R3PE: Bom, aí já não sei dizer. Daí, tem que ver com o Fomento Paraná, que ela que tava
atendendo essa parte.

196

MMS: Então, você comentou que aqui dentro também é feito um monitoramento disso? De
como que tá sendo comercializado. Há esse monitoramento de como ta sendo
comercializado? Qual região tá recebendo mais potencial?
R3PE: Isso nós temos controle de tudo.
MMS: Aham.
R3PE: Não que a gente esteja vendo todo dia, mas se alguém quiser saber aonde que tá
ocorrendo mais, aonde que vendeu mais, nós temos a relação de todo o potencial. O que a
gente sabe de cabeça, assim, é ZR4, que mais tem, né? Que são os prédios de 8/10
pavimentos, com ático, eles compram pavimento, compram coeficiente. E nessa região aqui
próxima do centro, Juvevê, Água Verde, Batel, o Centro Cívico, né? É a região que eu mais
assino certidão são essas, esses locais. E no centro também. Setor estrutural deu uma
parada, assim.
MMS: Mas setor estrutural são só em alguns lugares. Eu não sei se são todos as vias…
R3PE: É só na via central que é permitido. Quem sabe por isso também que… mas numa
época tinha bastante, mas já construíram tanto que… né?
MMS: E você, assim, de todo o tempo que você trabalhou com isso. Você falou, então, que
provavelmente a PEG é a que mais vende, por causa do decreto, dos áticos... Mas você vê
um processo de crescimento da PEG ou ela sempre, desde que foi criada, vendia mais que
os outros?
R3PE: Isso eu não sei te dizer. Eu acredito que sempre que ela existiu, ela sempre foi
comercializada em maior escala, assim, né? Mais por causa daquilo que eu te falei da
facilidade, da confiança do pessoal e tudo, né?
MMS: E esse monitoramento ele tá interferindo de alguma forma o planejamento e as
redações da leis, os decretos?
R3PE: Esse o que por exemplo?
MMS: Esse monitoramento que vocês fazem, ele tá sendo utilizado?
R3PE: Sim. Já várias vezes encaminhei pro Ippuc e tudo. O [nome de funcionário da
Secretaria de Urbanismo] tem a relação de quanto que foi arrecadado de PEG, de solo
criado e quantos metros quadrados foi vendido da transferência, porque a gente não tem os
valores, né?
MMS: Eu até ia comentar isso, porque eu pedi pra ele e ele me passou a tabela dos
potenciais, mas então ele também tem dos recursos? Também é com ele?
R3PE: Você tem que falar com o [nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo]. Ele tá
de férias, mas acho que vai estar semana que vem aí.
MMS: Beleza. Bom, em relação a transparência, esse monitoramento, ele é divulgado de
alguma forma?
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R3PE: Bom, na verdade, é, porque no site da Prefeitura você tem todo o andamento de
todos os processos que têm, o que que foi vendido, que foi transferido, quantos metros
quadrados. Isso na parte da transferência de potencial. E de outorga onerosa, as pessoas
podem saber através de consultas aqui ao Urbanismo que a gente tem a relação de todos
os potenciais, né? E deixa eu ver o que mais… que tipo de transparência que você acha que
deveria ter, assim, por exemplo?
MMS: Não acho nada.
R3PE: Não você. Eu tô pensando o que que poderia ser transparente. A gente colocar no
site da Prefeitura o que foi vendido? Não, né? Não é o caso. Mas tá disponível, quem quiser
tem direito de procurar, de saber, que é disponível, né?
MMS: Ok. Acho que é isso. Porque a outra pergunta eu ia justamente pedir essa tabela
mesmo. Mas eu peço pro [nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo] então. Daí ele
tem isso dos recursos arrecadados de PEG, de solo criado…
R3PE: Daí eu achava bom você… não sei se era melhor alguém lá do Ippuc pedir, né? Pra
ele, oficialmente.
MMS: Mas eu posso pedir pelo Ippuc oficialmente.
R3PE: Daí era bom você pedir, né?
MMS: Tá. Porque o [nome do representante 4 do poder executivo] até tinha levantado, só
que ele só levantou a partir de 2010.
R3PE: O [nome de funcionário da Secretaria de Urbanismo], né? Eu pedi pro [nome de
funcionário da Secretaria de Urbanismo] e nós passamos pro [nome do representante 4 do
poder executivo], depois passamos pra [nome de funcionária do Ippuc], depois não sei mais
quem pediu pra mim.
MMS: Eu pedi os potenciais, ele me passou. Só que quando eu pedi os potenciais, eu achei
que era na mesma tabela o potencial e o recurso. E daí depois que eu vi que não. Daí então
tenho que pedir uma dos recursos também. E daí ele tem inclusive os que são arrecadados
pela Cohab?
R3PE: O da Cohab eu acho que tem que ser na Cohab, porque nós não temos esses
valores.
MMS: Então, vocês têm só da PEG?
R3PE: Temos só da PEG. É PEG, transferência não…
MMS: E tem aquela outorga que é de áreas verdes, né? Que vai pro Fundo Municipal do
Meio Ambiente.
R3PE: Esse esse é aquele que eu… não sei se foi pra você que eu falei. Já nem sei. Tem
potencial de áreas verdes que ele permite construir… isso eu te falei no começo, né?
MMS: Ele usa o remanescente do terreno, mas ele não usa só o coeficiente daquele
terreno, ele consegue comprar um pouco a mais, né?
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R3PE: Daí é estipulado por anexos o que que ele pode construir. Por exemplo, na ZR2, o
coeficiente é um. Se ele tiver uma área verde ele, pode chegar a coeficiente um e dois. Na
ZR2, ele pode construir sem ônus quatro pavimentos. Mas ele comprando potencial de
pavimento, ele pode chegar até seis, desde que ele deixe o bosque preservado. E daí esse
valor vai pro Fundo Municipal do Meio Ambiente e vai pra FAS. Não me pergunte o porquê.
Pergunte pro pessoal do Meio Ambiente.
MMS: Mas daí esse trâmite, também eles entram com o processo aqui, mas aí vocês
consultam o Meio Ambiente?
R3PE: Sim. Eles entram com o processo aqui… espere… eu acho que pra comprar o
potencial eles entram com o processo lá no Meio Ambiente, mandam pra cá, a gente faz o
cálculo, né? Daí eles dão as informações necessárias, a gente faz o cálculo, manda pro
ITBI, avalia e vai pra lá. Daí lá eles mostram que… eles pagam lá pro Fundo Municipal do
Meio Ambiente e da FAS também e daí volta pra cá pra gente emitir a certidão. É o mesmo
procedimento.
MMS: Mas aí o recurso…
R3PE: Entra lá também… a gente até tem os processos ali, o valor que foi pago e tudo.
Teria que pegar processo por processo.
MMS: Não tem uma tabela?
R3PE: Eles devem ter uma relação lá do que que entrou e tudo, né?
MMS: Entendi.
R3PE: Ultimamente tá meio parado esse negócio de áreas verdes aí. O decreto 246, né?
MMS: Então tá. Era isso. Várias perguntas, mas esse trâmite burocrático a gente não tem
muito conhecimento, né?
R3PE: A gente não tem nem esse tempo, assim, pra ficar divagando, assim, em tal região
aconteceu isso ou aquilo. A gente tem muito trabalho, e a gente faz aquilo meio
mecanicamente. Então, a parte de trâmite, assim, eu sei bem te informar, né? Agora já com
relação a percepção que eu tenho sobre isso, sobre aquilo, na verdade, eu não faço, né?
MMS: Talvez agora com a revisão da lei que foi prevista uma comissão de
acompanhamento, né?
R3PE: É. Vai ter.
MMS: Daí acho que…
R3PE: Daí vai começar a chegar os recursos lá e eles vão decidir pra onde vão mandar.
Acho que vai ficar muito mais organizado, porque a Cohab tava reclamando que não tava
vendendo muito solo criado e não tava indo muito recurso pro fundo municipal de habitação,
né? E agora não, vai ter uma nova lei do outorga onerosa, vai ter disponível: entrou tanto,
tantos por cento pra não sei quem, essa equipe que vai decidir isso. E vai ter representantes
do Concitiba.
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MMS: Mas acho que a PEG ela continua da mesma forma, né? Ela não vai pra esse fundo.
R3PE: Eu tô até com o decreto aqui. Não sei quem que me perguntou isso. Mas tá aqui,
direito de construir... concessão de cotas… mas aqui parece que… não fala nada, né? Para
implantação dos seguintes investimentos: execução de programas habitacionais, que é o
mesmo, né? Execução de programas de regularização fundiária, promoção do patrimônio
ambiental, implantação… é, não sei, acho que não vai ter do grupo, né? Agora que você
falou. Mas vai pra… não sei te dizer, viu? Aqui não tem, o outro ali fala sobre o grupo e tudo,
né? E aqui, não me lembro o que que foi dito. O incentivo que trata desse artigo consistirá
na concessão de cotas de potencial por transferência de potencial ou outorga onerosa
mediante aquisição dessas cotas a serem fixadas de acordo com a necessidade do
investimento. O montante total do potencial será fixado anualmente por ato do poder
executivo municipal de acordo com a finalidade que se destinado até o máxima de 50 mil
cotas por ano, podendo chegar a 90 mil em casos de fatos fortuitos emergenciais. Então, vai
ser pra esse tipo de programa aqui, né? Não vai se misturar com aquele outro. O quadro 5
em anexo indica os índices de conversão, que é o que te falei daqueles índices, desejados
em cotas de potencial para cada eixo, zona ou setor especial, onde poderá ser utilizado
esse instrumento que deverá ser utilizado pela… para fixar…não… aqui é trâmite, né?
Então, é isso. É isso mesmo.
MMS: Mas, então, tá. Muito obrigada. Já me ajudou muito.

Fim da entrevista
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Transcrição da entrevista realizada com o representante 4 do poder executivo

Data da entrevista: 09 de outubro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 156 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): A primeira pergunta é sobre... como eu estou
entrevistando todos os segmentos sociais, então é meio que de caracterização de cada uma
das entidades, vamos dizer assim. Então a primeira, é pra dizer qual é a atribuição
específica do Ippuc na concessão de potencial construtivo adicional e na edição das leis e
decretos municipais? Relativos a esse tema.
Representante 4 do poder executivo (R4PE): Tá. Então, como alvo do planejamento do
município, o Ippuc tem a atribuição de realizar estudos de acompanhamento do processo de
desenvolvimento territorial, do uso e ocupação do solo e, a partir daí, promover ajustes,
quando forem necessários, para que essa ocupação seja a mais racional e otimizada
possível. Muito embora se saiba que isso não é assim tão simples nem tão evidente. No
caso da concessão dos potenciais, na verdade o Ippuc não concede, ele só faz estudo
sobre a possibilidade desse aumento, do básico para o máximo, considerando a
disponibilidade de infraestrutura, equipamentos, etc., em cada um dos compartimentos.
Curitiba tem um desenho próprio específico, que faz parte de sua identidade sócio territorial,
e isso vem desde o plano diretor original de 1966. Ele tem uma certa dificuldade em conciliar
a evolução desse desenho e das políticas públicas derivadas do desenho com algumas
possibilidades de aproveitamento. Por exemplo, é possível que o bairro Cristo Rei ou que
trechos da Água Verde, ou trechos do Cabral, pudessem ter aproveitamento melhor
utilizado. Porém, isso significaria abandonar ou desvirtuar o desenho básico da linearização
da cidade e das densidades previstas ali, que têm impacto no transporte, educação, saúde
etc. Então, se a cidade estivesse com uma taxa de crescimento muito alta, muito intensa, e
o limite de urbanização estivesse exigindo um maior adensamento de toda a cidade, isso
poderia ser estudado com uma certa parcimônia, mas com seriedade. Como não é o caso, a
cidade não está crescendo muito, aliás, até pelo contrário, está crescendo muito pouco, é
possível manter e ficar perto... sobre a manutenção do desenho da cidade e deixar essa
tarefa pra daqui há 10 ou 15 anos, se a situação de crescimento mudar.
MMS: E você identifica, em relação a essa atribuição do Ippuc, que há sombreamento com
algum outro órgão municipal?
R4PE: No quesito de planejamento, o Ippuc sempre foi “O” órgão municipal de
planejamento. Algumas administrações, no sentido político, né, os prefeitos, deram mais
força a essa exclusividade, digamos, outros matizaram essa exclusividade. Eu acredito que
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todas as vezes em que houve essa flexibilização dessa exclusividade, a cidade perdeu,
porque, na realidade, quando na origem do Ippuc, lá em 65, o prefeito definiu ou juntou
todas as divisões de planejamento existentes num só órgão, para que o processo de
planejamento fosse multissetorial, mas, apesar de muito discutido e conversado,
centralizado numa só entidade, ele já sinalizou a necessidade de o planejamento ser
unificado. Não quer dizer que o planejamento tem que ser autônomo da bola, que o Ippuc
seja o dono do planejamento. E aos poucos isso foi sendo matizado. O Ippuc, como órgão
de planejamento, coordena o processo de planejamento, e isso tá disposto em vários
documentos legais. E acredito que isso é o que deve acontecer. Coordenar, só que
coordenar não é comandar, nem é controlar, é acompanhar, motivar etc. Porém, na medida
em que, por razões políticas ou de preferências ou ideológicas ou outras, uma entidade
setorial, por exemplo, saúde ou educação ou transporte ou meio ambiente ou o que for,
decide colocar a sua prioridade acima das prioridades do conjunto da cidade, ela desvirtua o
processo de planejamento. E isso, na experiência do Ippuc nos anos 70, 80 e até 90, nunca
aconteceu. Mas, embora eu tenha ficado fora do Ippuc durante 20 anos, nesse período eu
percebi que em algumas vezes uma prioridade setorial, como o transporte, por exemplo, ou
meio ambiente, tenha se sobreposto ao interesse geral da cidade. Por mais meritório que
tenha sido o critério de atender a essa prioridade, o fato de ter desestimado as outras
prioridades em relação ao pacote geral da cidade talvez tenha trazido é... Isso é muito difícil
de avaliar, porque na hora em que se tomou uma decisão dessas, você não tem mais o
cenário da não decisão, ela já foi tomada, então não tem como especular o que teria
acontecido se isso não tivesse sido tomado, não funciona assim. Então, eu acredito que
houve uma certa perda da capacidade do Ippuc de coordenar esse processo, na medida em
que as pessoas tenham se sentido desmotivadas ou não suficientemente autorizadas a
buscar essa convergência, mas, ao mesmo tempo, o instituto manteve a sua tradição de
seriedade e competência, especialmente em relação à sociedade civil local e dentre os
outros órgãos de planejamento do país, eu diria até do mundo. Então, é preciso, digamos,
reconhecer, por um lado, o fato de que durante muito tempo o Ippuc foi "O" órgão de
planejamento, depois passou a ser “O” órgão que coordena o planejamento e hoje talvez
seja o ponto focal do sistema de planejamento de Curitiba, muito embora nem sempre possa
coordenar esse sistema.
MMS: Ok. Bom, durante a trajetória da aplicação da transferência do direito de construir e
da outorga onerosa em Curitiba, foram criadas novas modalidades, com regras próprias
para construção do potencial construtivo. Enquadram-se nessas novas modalidades, o
incentivo à preservação das unidades de interesse especial de preservação e as cotas
destinadas aos programas de financiamento habitacional, para construção de equipamentos
sociais, desapropriação, copa do mundo e o programa de governo. Com base nesse
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histórico, na sua experiência e no seu entendimento, aí vêm algumas perguntas, né? A
primeira seria: quais foram as motivações que justificaram a idealização dessas
modalidades alternativas aos instrumentos originários?
R4PE: A resposta curta seria a necessidade de arrecadar mais recursos. Ou seja, a
prefeitura de Curitiba, e não só Curitiba, muitas outras prefeituras no Brasil se vêem, ano a
ano, com menos recursos para investimentos, por várias razões. Uma delas é que as
despesas municipais são muito pouco comprimíveis ao longo do tempo, independentemente
da evolução da economia, enquanto as receitas dependem diretamente do cenário
econômico. Então, seria preciso lançar mão de outros ativos municipais para conseguir
receitas adicionais. A outorga, de modo geral, ela é um excelente elemento para captura da
mais valia e da valorização imobiliária, além da contribuição de melhoria, que em Curitiba
não se costuma praticar com regularidade e com eficiência, mas a outorga, como disse, ela
só é muito mais evidente quando existe uma sinceridade nos valores praticados da
valorização. O Brasil não é um país sincero no quesito da valorização imobiliária, as
pessoas fazem transações e mentem sobre os valores das transações e isso vale para
vendedor, comprador, todos os demais. Então, quando se comparam valores brasileiros,
valores no sentido financeiro, com esses mesmos valores de países onde esse sistema é
mais transparente e verdadeiro, tipo países anglo-saxões, Estados Unidos, Canadá,
Alemanha, Inglaterra, etc., fica muito mais simples averiguar e verificar que a outorga é um
excelente instrumento pra tudo isso. Já no caso dos países latino-americanos, não é só o
Brasil, essa mentira que é pactuada entre comprador e vendedor, uma sensação de falta de
respeito, de dever com a cidade, acaba prejudicando esse sistema como ele foi
estabelecido. Então, começa a aparecer outro tipo de ferramenta, muitas vezes dentro da
própria criatividade brasileira, de encontrar brechas na lei ou propor brechas na lei para
subsidiar essa demanda adicional de recursos que é sempre necessário. Então, voltando à
pergunta original, provavelmente, eu não estava aqui durante esse período, mas
acompanhei algumas cidades do mundo que tiveram situações parecidas, quase sempre
essas novidades apareceram em função da necessidade de recurso adicional ou pra
propósitos específicos como poderia ser, por exemplo, a cota do PEG para equipamento
público, que na realidade, eu entendo que não é um propósito, um sistema de outorga, é um
sistema de financiamento de infraestrutura de equipamentos, usando uma figura parecida
com a outorga, mas o propósito dele não é a captura do valor da terra, é a arrecadação de
recursos para financiar equipamentos, ou a outra situação que era a preservação de imóveis
considerados protegidos por seu histórico, possuidor de área verde, de interesse público, ou
seja, que não tava na mão de particulares. Porque os particulares têm a possibilidade de
fazer a transferência desse potencial dentro do mercado paralelo, que também é outra
dificuldade, na medida em que é uma transação entre particulares e esse mercado não,
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digamos, acrescenta nada aos valores financeiros da prefeitura; ele tem uma importância
muito grande em termos físicos, sociais e de preservação, enfim, ambientais, mas ele não é
um instrumento de arrecadação, como é o caso da outorga e do PEG. Então, acredito que
tudo isso levou a que fossem sendo criados mecanismos acessórios para captação de
recursos.
MMS: Bom, a segunda pergunta é: Quais foram as alterações mais substanciais trazidas por
essas novas modalidades?
R4PE: Como? Não entendi.
MMS: Porque antes tínhamos apenas a outorga e a transferência, quando foi criada essa
modalidade alternativa, que tem uma regra específica, quais foram as alterações mais
substanciais?
R4PE: Acredito que duas foram básicas. A primeira, com referência ao PEG, justamente,
que foi motivada por uma demanda do Ministério Público, que é bem conhecida, e que
determinou que a prefeitura construísse, enfim, implementasse uma rede de creches que
para as quais não havia recursos. Então, foi inventada essa possibilidade de vender cotas
de potencial, mesmo sabendo-se que estas cotas competiriam diretamente com a outorga
em si. A principal característica, que eu acho que é justamente predatória, é que, no caso da
outorga, o valor da terra está explicitamente indicado em cada caso. O terreno é
considerado, aliás a outorga é considera como solo criado, portanto, associado ao valor do
terreno. A cota do PEG não, porque é um valor único, definido pra toda a cidade e, portanto,
ele pode ser predatório em relação a áreas mais valorizadas da cidade e, por outro lado,
exagerado em relação a áreas menos valorizadas da cidade. Isso faz com que o investidor
tenha a oportunidade de estudar cada caso. Ele vai precisar conseguir a meta dele, que
seria aumentar “x” metros quadrados no investimento que está fazendo e vai estudar quanto
isto custaria se fosse outorga, quanto isto custaria se fosse PEG, quanto isto custaria se
fosse transferência e quanto custaria se comprasse o terreno do lado, por exemplo. Então,
isso dá, é interessante na medida em que força, digamos, a economia a ser otimizada, isso
da própria ciência econômica, quer dizer, ela vai, esse esquema vai forçar a que exista a
melhor alocação de recursos do ponto de vista econômico geral, mas isso não atende
necessariamente o interesse da cidade. Esse foi um, digamos, um erro, talvez, entendido
assim, porque na maior parte das vezes, o interesse imobiliário está em áreas já
valorizadas, para as quais o valor do PEG na época era predador. Então, prejudicou a
captura de outorga, por exemplo. No caso das UIEPs, ele teve uma sensível importância,
porque haviam vários casos de unidades de preservação que pertenciam ao poder público,
ou seja, não tava na mão de particulares, para cuja restauração era necessário arrecadar
alguma coisa e é perfeitamente lícito e legítimo mesmo que sendo uma entidade, uma peça,
de interesse de preservação para toda a cidade, o custo dessa restauração e manutenção
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seja compartilhado por toda a sociedade. Só tem duas formas de fazer isso: ou se arrecada
mais pelas vias convencionais, que são impostos e taxas, e do orçamento sai o dinheiro
desse restauro; ou se faz uma arrecadação [inaudível] sobre o momento, que seria
justamente uma cota de PEG específica para esse objetivo. A prefeitura optou por esse
segundo caminho, provavelmente porque era o caminho menos doloroso em termos de
arrecadação, mais específico pra atender ao objetivo e com uma viabilidade política mais
evidente.
MMS: Para essas novas modalidades criadas, a contrapartida a ser prestada é multiplicada
por um fator de correção, que varia conforme o uso a que se destina o imóvel e a zona em
que ele se encontra inserido. Qual a função desse fator? Urbanística ou econômica?
R4PE: Eu até hoje não entendi muito bem, quer dizer, não é que não entendi, não souberam
explicar os estudos que levaram à adoção desses fatores. Na maioria das vezes, os fatores
aplicados na transferência têm a ver com a necessidade ou interesse em fazer prevalecer
algumas coisas sobre outras. Por exemplo, havia um interesse de se priorizar ou proteger as
unidades de interesse de preservação. Então, havia um desconto maior quando a
transferência tinha por origem a UIP. Claro que daí começam a... toda a vez em que se faz
alguma discriminação ou segregação, os grupos de interesse se mexem para conseguir
privilégios adicionais. Ao fazer isso com a UIP, os proprietários de RPPNMs também
gritaram para ter alguma vantagem e assim sucessivamente. Resultado: Na medida em que
existem muitos interesses relativamente confusos, porém todos eles legítimos, porque se
trata de preservação, quer dizer, preservar o meio ambiente é importante, assim como
preservar a unidade histórica é importante, assim como preservar outras unidades também
históricas e de uso público também é importante, fica difícil definir qual deles é mais
importante em comparação com os outros. Provavelmente, isso não vai acontecer por
grupo, quer dizer, UIP's versus UIEPs versus áreas verdes ..., mas sim determinado parque,
ou determinada construção, ou determinado prédio, ou o conjunto desse prédio... Não me
lembro se isso foi feito, acredito que não, mas de modo geral, esses índices de ajustes,
correção, enfim, tratavam de determinar essa prioridade. Isso complica o processo de
concessão dessa autorização porque demanda muitos cálculos adicionais, todos eles, todos
esses cálculos envolvem uma certa avaliação do terreno, o que complica ainda mais o
processo, como eu disse no início, não existe um cálculo sincero do valor do terreno, e,
infelizmente, tanto em Curitiba quanto em muitas outras cidades brasileiras, não existe uma
planta genérica de valores pública ou publicada, de modo que as pessoas saibam, do ponto
de vista público da prefeitura, quanto o poder público imagina que vale ou crê que vale
aquele terreno. É claro que se houvesse uma câmara de valores imobiliários aberta e, de
certa forma livre, no sentido de que todo mundo conhece o que está acontecendo ali, todo
mundo contribui com as últimas transações, como acontece nos países anglo-saxões e
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outros ativos também, isso seria mais fácil. Só que não é assim. As pessoas escondem ou
mentem sobre o valor da transação e, portanto, qualquer que seja o processo de montagem
de uma câmara desse tipo, ele será necessariamente mentiroso ou, pelo menos, para não
ser tão duro assim, não vai contar exatamente a verdade da transação. Se fosse verdadeiro
seria excelente, porque então uma câmara de valores imobiliários seria dinâmica e teria um
mapa dessa valorização e a qualquer momento seria fácil poder estimular ou ver como é
que avança essa valorização. Não é o que acontece em Curitiba e não é o que acontece na
maioria das cidades brasileiras. Além disso, no caso específico de Curitiba, consta-se que o
último estudo de, assim, denso, de valorização imobiliária, foi em 1997, que de é de onde
vem a planta genérica de valores. De lá para cá, as plantas vêm sendo corrigidas ou pela
inflação, ou por índices médios, ou por outros elementos, mas não especificamente pela
quantidade de investimentos que a prefeitura fez em cada caso; o que seria o procedimento
correto pra se ter uma justificativa técnica e realista da valorização de alguns imóveis e da
não valorização de outros. Então, na medida em que esse estudo está sendo feito agora
pela Secretaria de Finanças e vai levar mais meio ano ou um ano pra terminar, eu acredito e
espero realmente que até o final desta gestão se possa ter uma planta genérica de valores
que dê por base um tratamento mais sério e realista e justo ao IPTU, mas também ao ITBI e
a todos os processos de captura de valorização, seja a outorga, seja contribuição de
melhoria ou qualquer outra coisa. Um dos estudos, um dos procedimentos que estamos
fazendo agora na revisão do zoneamento é justamente tentando organizar uma
convergência dessa variedade de valores que têm na transferência, nos índices de
conversão da PEG e em outros, de modo a ser menos confuso, só que isso tá ficando muito
difícil na realidade, porque automaticamente você vai mexer com privilégios, e no Brasil,
infelizmente, a legislação, ela não procura estabelecer convergências e prioridades, mas sim
discriminar privilégios. E isso é muito complicado. Então, se o prefeito ou a autoridade
pública, no caso a câmara de vereadores, como legítima soberana da representação
curitibana, entender que vai ser preciso fazer uma base zero, ou seja, partir do zero e não
dos privilégios existentes, pra criar uma política pública de preservação, independentemente
se isso vem de meio ambiente natural, meio ambiente construído, nós teríamos chance de
conseguir alguma coisa. Eu, sinceramente, não acredito que isso possa acontecer desta
vez. Eu acho que isso vai ter que ser feito por ajustes sucessivos, em que a gente vai
começar cortando os exageros de privilégios, por exemplo, só como parêntese de exemplo,
as RPPNMs, ou os proprietários de RPPNMs, conseguiram na câmara de vereadores uma
legislação específica que os deixa numa situação tremendamente valorizada ou privilegiada
com relação a outros casos de área verde também. Ou seja, dentro do próprio setor de
preservação de área verde, a RPPNM acaba tendo um privilégio que outros bosques não
têm. Então, isso se percebe, digamos, a questão de mobilização de determinados lobbies
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que conseguem se impor sobre outros interesses da cidade que podem ser mais
importantes. É claro que Curitiba é conhecida no Brasil e no mundo como uma cidade
ecológica, que respeita o meio ambiente, que promove a preservação ambiental, a proteção
de áreas verdes, etc., mas nunca se discutiu intensamente, seriamente, o quanto isso
representa para o conjunto da sociedade curitibana, por exemplo. Será que é preciso ter
tantas áreas verdes assim na área norte da cidade quando não tem nenhuma no sul? Eu,
pessoalmente, me oponho firmemente a qualquer criação de qualquer nova RPPNM no
norte da cidade, porque eu acho que não é simplesmente pelo fato de existir áreas verdes
por lá que todas têm que ser protegidas. Algumas delas não precisam de proteção, e na
forma de RPPNM, porque existem outros instrumentos disponíveis pra isso como são a
própria, os próprios esquemas de proteção de área verde, na qual dentro da própria área
verde se consegue colocar o potencial edificado dessa área, derrubando um pouco aqui, ali
e tal sem fazer grandes modificações no ativo florístico daquela área. Não é
necessariamente pelo fato de ter um mil ou dois mil metros quadrados que tem que
transferir todo o potencial pra outro lugar. Porque se tudo isso for transferido pra a toda a
cidade não vai haver local de recepção de tudo isso. E hoje em dia tá demonstrado, pelas
pesquisas que nós fizemos, os saldos pendentes de transferência de área verde, por
exemplo, de transferência de RPPNM, de transferência de UIP e tal, além do conjunto de
metros quadrados que foram autorizados mas não foram terminados, é uma situação muito
preocupante, porque por outro lado existe pouco crescimento da indústria imobiliária, porque
há pouca demanda da população, então nós estamos a caminho da formação de moedas
podres que vão desvirtuar tanto o instrumento em si como a utilização dessas ferramentas,
sejam elas derivadas do estatuto da cidade ou da criatividade curitibana.
MMS: Sobre essas novas modalidades, eu queria que você avaliasse qual foi o impacto
delas sobre a política urbana e sobre a arrecadação.
R4PE: No caso específico do PEG, o fato dela ser uma moeda predadora, porque ela tinha
um valor em média muito menor do que o valor de pauta dos imóveis onde ela tava sendo
utilizada, que seria a construção via outorga, a estimativa muito grosseira que eu fiz com os
colegas, o pessoal, da Secretaria de Finanças, dá conta de que ela, digamos assim, evitou a
arrecadação, ou melhor, a arrecadação poderia ter sido mais ou menos um terço maior, se
fosse toda ela via outorga ou via captura do valor real dos terrenos. Por outro lado, ela foi
muito mais ágil, muito mais fácil e muito mais rápida de absorção pela própria prefeitura,
porque esse dinheiro entrou logo na conta. Existem algumas imperfeições, a primeira delas
é o fato de que tanto a outorga quanto o PEG podem ser parcelados. Há limites de valor da
parcelas mínima e limites de quantidade de parcelas. O fato é que na medida em que a
pessoa faz o primeiro pagamento e recebe o alvará de construção, depois perde-se um
pouco o controle sobre esse pagamento e da evolução da obra e o que se sabe é que se a
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pessoa precisar de CVCO vai ter que comprovar o pagamento de todas as parcelas.
Normalmente, o CVCO é maior, o prazo de obtenção do CVCO é maior que o prazo das
parcelas, porque as obras normalmente duram mais de um ano e normalmente as parcelas
são oito meses ou dez meses. Então, sempre será possível terminar o pagamento das
parcelas antes da necessidade do CVCO. O problema é que muitas dessas obras não
precisam do CVCO, então se a pessoa começar a pagar, interromper o pagamento e depois
terminar a obra, vai continuar com a obra pronta, sem CVCO, e a prefeitura vai continuar
sem a arrecadação derivada daquele compromisso. Eu não tenho elementos, ainda, de
quanto existe de recursos prometidos e não pagos, por exemplo. Todos estimam que é mais
ou menos um terço do total que foi concedido. Isso de cor eu não sei, mas eu diria, me
arriscaria a dizer, que deve dar uns 15 ou 18 milhões de reais, mais ou menos. Isso de 2010
para cá, nesse período todo. Agora, por outro lado, se se disser: “bom, não teria havido
PEG, como é que teria feito a outorga?” Não sei se o interesse dos incorporadores teria sido
o mesmo, porque uma coisa é a pessoa comprar, digamos assim, por sete uma coisa que
vale dez, o que ela vai fazer com esses outros três é uma grande dúvida, porque tanto pode
significar aumentar o lucro do incorporador, como diminuir o custo final da venda para o
público interessado. Esse estudo ninguém fez. Não se sabe e também não se tem ideia da
execução dessa obra e, digamos, dos detalhes de mercado dessa obra. Eu gostaria muito
que isso acabasse sendo uma pesquisa acadêmica, digamos, de pegar dez, doze casos, de
ver quanto de grandes empreendimentos foram feitos com PEG e não com outorga para
verificar se esse barateamento da obra por potencial acrescido derivou em mais
barateamento lá na ponta ou se só facilitou o lucro da empresa no meio do caminho, por
exemplo. Não que não tenha que ter lucro, acredito piamente que a indústria imobiliária
precisa ter lucro, a minha intenção é saber se é um lucro semelhante a outros de atividades
com risco ou não. Eu acredito, também, com muito ardor que o juro e o lucro são a
contrapartida do risco e, portanto, na minha cabeça, se não há risco não há legitimidade de
juro ou lucro. Então uma coisa é o dinheiro parado vai render, sei lá, 6% ou 7% em algum
cenário econômico, se a pessoa tem um determinado risco e, por conta do risco, então o
lucro que ela vai ter vai ser de 10% ou 12% e não seis ou sete, me parece perfeitamente
legítimo. Agora se vai ter 30% já me parece abusivo.
MMS: Quais você acha que foram os impactos dessas novas modalidades para quem tinha
interesse em comprar potencial construtivo?
R4PE: O impacto foi absolutamente positivo, porque, na realidade, a... Segundo dados da
Secretaria de Finanças, de Urbanismo e da própria Cohab, de 2010 a 2018 nós tivemos
uma venda de 72 mil metros quadrados de outorga que geraram R$ 17,8 milhões. Esses
são números que podem ser comparados porque eles estão padronizados com um valor
constante pra 2018. Então, não tem problema. Com respeito à PEG, foram vendidos 341 mil
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metros quadrados, que geraram R$ 185 milhões, mais ou menos. Então é fácil de ver, assim
grosseiramente, que em PEG em metros quadrados houve praticamente cinco vezes mais
venda, por exemplo, e na realidade rendeu um monte de dinheiro ao longo desse período.
Em todos os casos, a outorga, em todos os anos praticamente, a outorga perdeu em relação
ao PEG. Pode-se dizer: “mas isso é bom ou é ruim?”. Varia. Na realidade, é provável que, o
valor do PEG, pelo fato de ser ágil, rápido, ele poderia ter uma utilização maior, há quem
diga: “bom, mas se fosse a outorga se teria arrecadado muito mais”. Não se sabe, porque
provavelmente se fosse um valor mais caro talvez o investidor não tivesse comprado, por
exemplo. Então, essa discrepância que se pretende corrigir agora com a convergência dos
valores, por exemplo. Por outro lado, o importante não seria tanto em termos de
arrecadação, mas sim da indústria imobiliária, se vê que se somando as duas coisas, os
dois procedimentos, houve um pico em 2011 e de lá para cá, ele tem baixado
constantemente. Em 2017, por exemplo, seis anos depois, ele corresponde a 10% do que
foi em 2011. Então, vê-se que existe uma certa, não digo estagnação, mas diminuição, do
dinamismo imobiliário ou porque houve um pico exagerado em 2011/12/13 e que essas
coisas estão ainda por acontecer, não é provável que aconteça, ou porque de fato, além
disso, há uma recessão que todos nós conhecemos. O tema é que em 2018 em sete meses
de execução, tanto de outorga quanto de PEG, já foi maior o conjunto de vendas de outorga
do que em 2017, embora em PEG não. Então eu não sei se a PEG de repente ficou cara em
relação à determinadas zonas onde a outorga tá aparecendo, mas é uma coisa que vai ser
preciso se debruçar para estudar e leva muito tempo. Não tenho certeza de que isso seja
tão relevante para o estudo que está se fazendo agora. Acredito que o Ippuc, como órgão
de planejamento, vai ter que, daqui pra frente, ter um olhar diferenciado sobre essa
evolução, de PEG e outorga, pra poder averiguar aonde acontece isso, ou seja, em que tipo
de zoneamento, em que bairro, talvez, e pra quais usos. Até porque o ajuste feito no
zoneamento abre muita perspectiva de venda de acréscimo de potencial para vários tipos
não segregados, ou seja, a proposta de 2016 que foi retirada da Câmara, previa uma
segregação de mercado. Então, transferência é só pra um determinado uso, outorga pra
outro uso e, em alguns casos, tinha acréscimo, em outros não tinha. Então, como
economista, eu acho muito difícil antever esses nichos de mercado, porque é uma coisa que
o Ippuc primeiro não controla, segundo tem dificuldade de acompanhar. Então é muito mais
fácil deixar que o próprio mercado se regule por ele mesmo, colocando limites de mínimo e
máximo por onde pode passar. Ou seja, não se deve permitir que exista uma predação em
relação às unidades de preservação, por exemplo. E isso na medida em que elas forem
sendo protegidas, sendo incluídas nas listas, é preciso saber se vai precisar proteger todas
da mesma maneira ou não. Há casos em que o restauro é muito mais caro do que a cota de
PEG, outros casos em que é muito menos caro. Então, eu, particularmente, acredito que
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seria muito mais razoável ter todo o recurso entregue num só fundo municipal e que por
decisão política do prefeito, junto com representantes da sociedade civil no sentido amplo da
palavra, se decidisse anualmente aonde fazer o investimento. Se vai ser, se a sociedade
curitibana quer proteger mais imóveis construídos e menos áreas verdes, no ano seguinte
pode ser mais áreas verdes e menos construídos, enfim, tomar uma decisão em função da
disponibilidade de recursos e das necessidades de cada caso, do que ter nicho pra cada
coisa, porque pode sobrar num e faltar no outro, que é o que acontece na minha opinião
hoje com os IPTUs. Dado essa planta genérica de valores de 1997, eu tenho certeza de que
alguns bairros da cidade pagam mais IPTU do que deveriam e alguns pagam muito menos
do que deveriam, porque não se fez ainda, não se completou ainda, o total dos
investimentos feitos pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, nos vários
bairros da cidade, pra saber quanto se incidiu, se provocou a valorização desses imóveis.
MMS: Você tava falando da compatibilização que tá sendo feita pra esses instrumentos
serem menos predatórios, um sobre o outro. Então, você comentou dos fatores que seriam,
a proposta seria unificar, e tem alguma medida que tá sendo feita pra que eles fiquem mais
semelhantes?
R4PE: A outra medida justamente é eliminar a segregação de usos e destinos, quer dizer,
deixar que o mercado mesmo regule. Isso vai depender também do valor que se coloque
pra PEG, ou pra a cota do PEG. Qualquer que seja esse valor... É claro que todos os
valores de pauta do ITBI menores do que o valor da cota acabam empurrando as pessoas
para a outorga e todos os valores maiores que esse empurram as pessoas pra PEG, é
evidente. Agora, na medida em que se possa, via fatores de ajustes ou conversão, equalizar
isso e essa que é a dificuldade, a gente pode diminuir essa intensidade da predação. Por
outro lado, está claro pra nós, que há determinadas partes da cidade que precisam ser
estimuladas. Então, o uso habitacional na área central deve ser estimulado, portanto, seja a
outorga, seja a PEG, seja a transferência, deveria haver um prêmio em qualquer das
modalidades pra que as pessoas fossem atraídas a fazer esse investimento no centro da
cidade. Se vai ser via outorga, via PEG ou via transferência é uma segunda decisão, mas
deveria este ser o objetivo. Idem no caso de uso não habitacional nas pontas das
estruturais, por exemplo. Ou nas vias classificadas, coletoras e setoriais. O propósito é
justamente que aconteçam esses usos fora da zona central, especialmente criando, se
fosse possível, algumas centralidades. O Ippuc ainda não fez esse estudo, é uma coisa que
está sendo devida; ter pelo menos dois ou três casos que espero que apareçam nos planos
regionais de proposta de centralidade de modo a ter um instrumento, esse de acréscimo de
potencial e outros, inclusive fiscais, de incentivo ao surgimento e consolidação dessas
centralidades. E é preferível que o Ippuc faça isso a esperar que o setor privado acabe ele
definindo esses lugares e antecipando a sua, digamos, lucratividade de mercado ao colocar
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isso como sua primeira prioridade, digamos assim. Pode ser que para o Ippuc não seja
importante aquela centralidade e sim outra. De novo, acredito que é preciso ter um olhar
muito forte no sul da cidade, Bairro Novo, Sítio Cercado, Caximba, Santana, etc., porque é
ali onde falta área verde, falta lazer, comparativamente ao que acontece nas partes
onduladas do norte da cidade, por exemplo. Então, se for preciso modificar algum desses
instrumentos, nós deveríamos modificar em relação às necessidades de partes da cidade
comparativamente ao total da cidade. Então, o olhar não é só econômico e de arrecadação,
mas é também de diminuição da desigualdade ou equalização dos direitos à cidade e ao
bem estar que ainda são muito díspares entre um bairro e outro.
MMS: Há... porque você mostrou os estudos que foram feitos, né? Você tem conhecimento
de que se há hoje algum tipo de monitoramento contínuo da lei de zoneamento? Sobre essa
disponibilidade de potencial construtivo, quanto que foi comercializado por cada instrumento,
o quanto um tem sido predatório sobre o outro, o município hoje faz algum tipo de
acompanhamento?
R4PE: Não. As estatísticas estão disponíveis desde que alguém queira compilar. Não existe
um grupo específico pra fazer esse acompanhamento, que é uma das propostas da revisão
da legislação de acréscimos de potencial construtivo. Ter um grupo de acompanhamento
que

faça

sistematicamente

ou

demande

sistematicamente

uma

estatística

de

acompanhamento dessa concessão. Muito embora alguém controle quanto entrou de
dinheiro, outro controla quantos metros quadrados foram concedidos, outro controla quanto,
de fato, entrou na conta da Cohab, porque era fundo habitacional, e uma quarta pessoa
controla quanto de fato tá entrando em caixa, porque houve um parcelamento que tá sendo
agora executado; falta juntar essas peças todas de uma forma sistemática e contínua. Nós
fizemos isso agora pra efeitos de estudos, pra saber como anda esse processo, mas isso
não é feito de maneira sistemática, convencional, na prefeitura.
MMS: Tá. Agora a gente vai mudar um pouquinho de foco. Porque eu achei curioso que eu
identifiquei o seguinte: pra emissão do certificado de emissão de potencial adicional de
construção, os CEPAC's, os valores emitidos pelo município no âmbito da operação urbana
consorciada, eles devem especificar a operação urbana onde os CEPAC's poderão ser
utilizados, quais serão as obras e intervenções urbanas que serão financiadas com os
recursos, o valor total da emissão, o preço de cada CEPAC, a quantidade de CEPAC'S
emitida e a tabela de conversão de CEPAC'S em metros quadrados. E, de forma similar,
todos os decretos que estabelecem as cotas, seja por PEG e tudo o mais, também definem
as zonas e os setores onde poderão ser utilizadas, as obras e intervenções a serem
financiadas – até surgir a PEG, né? Porque a PEG tem, mas até então era assim –, o preço
de cada cota, a quantidade de cotas emitidas e a tabela com esses índices também que
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converte o número de cotas em metro quadrado. Você sabe se houve alguma influência
entre um instrumento sobre o outro nessa forma de definição?
R4PE: Não. Acredito que foi, não é que tenha tido influência, eles todos derivam de um
mesmo objetivo, instituído pelos princípios do estatuto da cidade. O que pode ter havido é
que como a outorga, na realidade, o solo criado, já é uma tradição da cidade assim como a
transferência, embora naquela época não tenha tido todos esses fatores de correção e
ajuste, na medida em que essas coisas foram equalizadas no plano diretor de 2004, pra se
adequar ao estatuto da cidade, e depois disso, quando veio a operação urbana Linha Verde,
ela teve que se ajustar. Eu não sei quem se ajustou a quem. Acredito que a Linha Verde
tratou de pegar exemplos ou casos exitosos dos outros acréscimos e, vice-versa, os
acréscimos se inspiravam em algumas coisas dos CEPAC's, não só de Curitiba como de
outras cidades. Agora tem que ficar claro o seguinte, a operação urbana da Linha Verde, ela
acaba sendo, também, outro elemento de competição com as outorgas e PEG's em outras
partes da cidade. Porque, na realidade, ela tem uma lógica própria, específica, da operação
urbana. O CEPAC que será usado ali, só pode ser usado ali. E aí depende do dinamismo,
do interesse, enfim, do investidor de levar adiante aquelas obras da Linha Verde. E eu vou
entrar em detalhes mais adiante sobre esse assunto, quando no outro caso há muito mais
liberdade de ação do PEG, da outorga, da transferência, porque, se não tá dando certo na
Estrutural, a pessoa pode fazer na ZR4, se a ZR4 tá muito saturada e aí, de repente, existe
um nicho de mercado pra atender, por exemplo, também uma ZR4, mas não no Batel e sim
no Novo Mundo ou no Boa Vista, a pessoa pode correr pra fazer isso. No caso da Linha
Verde, ela será um eixo importante pra a cidade, um eixo metropolitano, tenho certeza de
que em algum momento ela vai compor um perímetro, um polígono junto com a estrutural
norte-sul e isso vai definir um grande centro metropolitano de uso misto, onde vai concentrar
uma boa quantidade de tudo aquilo de bens e serviços, mas nós ainda estamos longe dessa
situação. E com o atual crescimento da cidade, as demandas não acontecendo, isso vai
ficar mais lento ainda. O que aconteceu? Na minha opinião, o estudo da Linha Verde teve
um propósito na origem muito mais arrecadatório do que urbanístico. E as pessoas talvez
tenham exagerado no otimismo dessa arrecadação. O conjunto da Linha Verde, de ponta a
ponta, ela é quase tão grande quanto o Setor Estrutural. Então, talvez tivesse começado por
polos, e não pelo eixo inteiro, isso pudesse ter dinamizado a própria Linha Verde no seu
conjunto, mas talvez tivesse concretizado algumas dessas centralidades que hoje estão
dispersas, por exemplo. Então, o fato, digamos, de ter sido o primeiro caso de Curitiba e
agora acho que deve haver um exercício muito sério de avaliação e muito honesto no
sentido de fazer uma autocrítica e reconhecer exageros de parte a parte, por exemplo. E
tratar de fazer um outro exercício de convergência entre os CEPAC's da Linha Verde como
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uma possibilidade de concessão de acréscimo de potencial e todos os outros acréscimos
disponíveis, seja a transferência, outorga ou PEG, por exemplo.
MMS: Agora a gente vai falar sobre a concepção original dos instrumentos lá da década de
70, que veio importado da França, o Plafond Legal de Densité. Então, quando desses
primeiros debates sobre os instrumentos, tinha-se como pressuposto a aplicação de um
coeficiente de aproveitamento básico único e unitário. Isso porque o que se objetivava era
que esses instrumentos reduzissem a valorização diferenciada dos terrenos. Com base
nessa concepção e na sua opinião, a definição de coeficiente único e unitário para todos os
terrenos urbanos é coerente e benéfica à política urbana municipal?
R4PE: A adoção é coerente e é benéfica, mas ela não pode ser imediata, na minha opinião.
Pela simples situação de que, de novo, num caso de grande dinamismo imobiliário, você
poderia ou adotar coeficientes menores em partes da cidade e deixar outros pra um ajuste
posterior ou fazer de imediato um ajuste direto em todos os casos. Eu sempre pedi, em
todos os debates, eu sempre perguntei, queria saber, em que cidades do porte de Curitiba,
um pouco mais um pouco menos, uma redução drástica de coeficientes tenha impactado em
redução do preço da terra. Nunca houve nenhum caso, nenhuma evidência trazida por
alguém, seja esse alguém academia, setor privado ou outro elemento qualquer, digamos, de
estudo. O que me leva a crer que quando, ao longo do tempo, um coeficiente, seja ele três,
quatro, mais do que dois, de qualquer maneira, mas bem diferente de um, quando ele
perdura muito tempo no mercado, aquilo fica tão arraigado no valor do terreno que mesmo
que você baixe de três para dois ou de quatro para dois ou alguma coisa assim, o
proprietário vai continuar achando que o terreno dele vale aquilo que valia antes, mesmo
que tenha um potencial construtivo menor. Não vai entrar na cabeça desse proprietário a
necessidade de se adequar a essa valorização. A teoria econômica diz que vai baixar, mas
eu não vi nenhum caso baixar. Por outro lado, o reverso é verdadeiro. Todas as vezes que
se aumenta o potencial, aumenta-se o valor do terreno e o proprietário acaba absorvendo,
embolsando, essa valorização que deveria ser da sociedade como um todo. Então, se
nesses casos houver contribuição de melhoria, o aumento do coeficiente é uma melhoria,
não é uma melhoria física, mas é uma melhoria [inaudível], isso poderia ser compensado,
mas não foi feito assim. Então, o que é que acontece? Uma das coisas que poderia ter
acontecido nesse ajuste seria reduzir vários dos coeficientes grandes a um pouco menos,
de modo a sinalizar a necessidade de caminhar esses coeficientes na direção do um em
algum futuro próximo. Muito bem. Por que não pode ser feito assim? Por que o mercado
está acostumado a determinados coeficientes grandes na zona central, no setor estrutural e
no centro cívico, especialmente, que são coeficientes de no mínimo quatro, três, quatro ou
mais, está acostumado a um monte de áreas não computáveis e que acabam transformando
esses coeficientes em valores muito maiores e o plano diretor, na sua concepção de
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diretrizes, não sei se por esquecimento ou por falta de atenção, definiu que o acréscimo dos
coeficientes é de no máximo dois em algumas áreas e de um e meio em outras áreas, tanto
por outorga como por transferência, mas em nenhum momento diz que podem ser
cumulativos. Se houvesse um artigo dizendo que esses instrumentos podem ser utilizados
cumulativamente, seria o caso em que o acréscimo total seria quatro. Então, seria
perfeitamente possível baixar de seis para dois, por exemplo, em alguns casos, ou de cinco
para um e conseguir a diferença por transferência ou outorga. Na medida em que isso não
está escrito, e do ponto de vista jurídico o plano diretor é uma lei complementar, então tem
que ter uma hierarquia maior, uma lei de zoneamento, como a que estamos vendo agora,
não poderia, ela, propor uma coisa que não está amparada em uma anterior e muito menos
modificar o que tá na anterior. Então, a única opção razoável é baixar em alguns casos um
ou meio, por exemplo, de modo a aumentar a outorga e diminuir essa velocidade, mas
depois ter a coragem de convencer a Câmara Municipal a fazer ajustes no zoneamento,
aliás, ajustes no plano diretor, pra depois voltar ao zoneamento e, aí sim, fazer uma nova
redução dos coeficientes pra aumentar os valores de outorga e transferência. Eu acredito
que isso é possível, tanto técnica quanto politicamente, num horizonte de cinco ou seis
anos, por exemplo, mas hoje não é possível fazer, porque nós estamos atados pela
limitação do plano diretor. Agora, nas cidades de porte médio, que ainda não tem o
zoneamento muito consolidado, ou que estão começando a utilizar esses instrumentos – eu
acredito que, no caso do Brasil, essas são as cidades que vão compor a rede urbana de
sustentação do desenvolvimento territorial brasileiro no médio prazo –, se começarem já
com o coeficiente único um e uma definição muito clara de aonde pode haver maior
adensamento ou maior exploração pela venda de potencial adicional, tanto melhor. Porque
vai acostumar a sociedade local, o mercado local, a indústria imobiliária local, os corretores
de imóveis, etc. a essa lógica de que o proprietário tem o direito de construir o tanto que ele
tem de terreno. Todo acréscimo acima disso é uma concessão da sociedade, via legislação
e valorização, daí como é que captura essa valorização são os estudos técnicos locais, mas
o princípio fica estabelecido.
MMS: Você falou dessa resistência dos proprietários em abaixar o preço das terras caso
fosse reduzido o coeficiente. Você acha que se fosse aplicado de forma conjunta com o
IPTU progressivo isso não acabaria forçando?
R4PE: É exatamente o que eu pretendo fazer. E mais, as minhas discussões com o setor
privado têm sido exatamente essas. Eles alegam que ao baixar de quatro pra três, ou de
cinco pra quatro ou coisa parecida, o proprietário não reduz o preço do terreno. Então,
automaticamente, isso encarece o custo do produto final, o que é verdade. E minha resposta
para eles é: Então não compre, deixe que o proprietário não venda, não compre,
simplesmente vá comprar em outro lugar. Agora o que acontece é que a demanda, digamos
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assim, vou dar exemplos específicos de Curitiba, né? É provável, é possível, que uma
parcela, um nicho da população, que deve ser zero vírgula alguma coisa do total, queira por
que queira morar num apartamento grande no Batel. Então, independentemente do valor de
solo do Batel, sempre haverá demanda para esse tipo de uso. Então, o incorporador não se
preocupa muito com isso porque ele sabe que vai ter um nicho de venda ali. Quando digo
Batel, pode ser Batel, Bigorrilho, Mercês e talvez um outro bairro, Cabral, enfim partes muito
específicas da cidade. O que as pessoas estão se esquecendo de ver é que a curva
socioeconômica da cidade, ela já não é assim tão pontuda como era antes. Ela, antes, era
uma curva com uma base bastante, um miolo, uma classe média bastante pujante, talvez
com poucos milionários e poucos miseráveis, simplificando a figura, [inaudível] o
empobrecimento contínuo da população, apesar do todos os avanços em termos das
políticas nacionais, ultimamente, com a recessão dos últimos quatro ou cinco anos, a
população tem ficado mais pobre, ou melhor, tem tido menos receita, menos dinheiro
disponível para gastar. E isso tem impactado na construção do patrimônio, na formação de
capital das famílias. Então, aquela parcela da população que consegue comprar o "Minha
casa, minha vida", faixa dois, por exemplo, ou eventualmente faixa três, continua sendo
atendida. E esse hoje é o maior mercado que tem na cidade. É claro que aqui aquela faixa
que vai comprar um apartamento de quatro milhões de reais não tá nenhum pouco
preocupada com a recessão. Mas quantas pessoas estão nesse nicho? Talvez 50 famílias,
40 famílias, eu não sei. Mas será que 40 famílias sustentam uma economia, digamos, nesse
nicho? Vai ser um prédio por ano, provavelmente, ou dois talvez. Então, o mercado
imobiliário tá agora começando a fazer esse tipo de conta que nunca fez. Que é averiguar
como é que ele pode melhorar a qualidade da solução habitacional sem que isso aumente o
custo dessa solução habitacional, pra ele ser mais competitivo em outros bairros. Porque se
a gente tomar por princípio que vai ser sempre uma solução habitacional, talvez de boa
qualidade, mas com vários modismos da atualidade, e sempre mais caro, você estará
sempre aumentando a gentrificação de determinados bairros e é nessas horas em que fico
pensando que se nós tivéssemos a possibilidade da coragem de baixar alguns coeficientes
em zonas não de coeficiente alto, mas de coeficiente médio, por exemplo, algumas ZR4
passar de dois pra um diretamente, ou meio, talvez nós conseguíssemos manter a
paisagem da zona, só que isso vai em detrimento do próprio conceito, porque a ideia das
ZR4 é de uma zona residencial, predominantemente residencial, mas de média densidade.
Então, talvez se a gente tivesse que fazer isso nas ZR3 ou nas ZR2, de modo a manter a
característica de paisagem de casa, sobradinho e tal, que é uma característica de Curitiba
também, especialmente pelo fato de que a cidade não está crescendo, não há demanda pra
isso. Quer dizer, uma coisa é você ter uma cidade que hoje tem dois milhões de habitantes,
ou quase isso, e que talvez em dez anos tivesse quatro milhões, que vai dobrar em 10 anos.
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Tá, então é preciso preparar as zonas pra aumentar essa densidade. Mas só sabemos,
pelos estudos do IBGE e do IPARDES, que a população de dois milhões vai continuar por
volta de dois milhões durante vinte anos. Então, será que não é mais razoável abandonar
essa, digamos, essa busca frenética pelo coeficiente um, deixar mais ou menos como está,
e o mercado que use onde puder usar e daí forçar a qualificação dos espaços públicos, a
qualificação dessas soluções habitacionais, especialmente no caso da faixa um, por
exemplo, da "Minha casa, minha vida"? Ou talvez faixa dois? Ou outros programas de
regularização fundiária, das unificações e tal, que ainda são um problema na cidade de
Curitiba. Então, eu entendo que nós deveríamos utilizar esses instrumentos, que inclusive
vieram dos anos 70, especialmente transferência do solo criado com a intenção de
preservação, por um lado, e produção de recursos de habitação de interesse social, por
outro lado, no sentido de continuar o processo de diminuição dessas desigualdades
territoriais, especialmente, e oferta de algum bem estar para essa população que é a
[inaudível] de qualquer maneira. Da metade para cima, as pessoas vão continuar sendo
atendidas pelo mercado, têm chances de participar do mercado. Esses menores não têm
chance nenhuma.
MMS: Agora, bem específico sobre o processo participativo. Então, quando da edição e da
revisão da legislação urbanística, diversos setores sociais são convidados a participar do
processo. Na sua opinião, e com base nos processos que você acompanhou, todos os
segmentos possuem a mesma capacidade e poder de participação?
R4PE: Não. Não acredito que tenha a mesma capacidade, nem aqui, nem em nenhum lugar
da América Latina. Talvez aconteça isso em países mais desenvolvidos e, de novo,
depende do formato dessa capacidade de participação. Eu já vi, eu moro em apartamento, e
eu sei que até para uma assembleia geral do meu prédio, por exemplo, quando a gente
consegue um terço de moradores, já conseguiu bastante. E isso não é só em meu prédio,
tenho visto em outros lugares a mesma coisa. Ou seja, eu acredito realmente que o cidadão
brasileiro está mais acostumado a reclamar do que a propor. É mais simples reclamar do
que propor. É... tem... existe uma deseducação progressiva no sentido de que todo mundo
reclama por direitos, mas se esquece dos deveres. Eu acho que até eu, como [cargos que o
entrevistado já ocupou e que revelam a usa identidade], bato três vezes no peito, meaculpa, porque nós fizemos muito "finca-pé" no sentido dos direitos à cidade e não
estabelecemos com muita clareza quais são os deveres para com a cidade. Quer dizer, não
é possível que a pessoa ache que só tem direitos com relação às cidades, mas não paga
IPTU, reclama contra o aumento do IPTU, não quer contribuir com outras coisas, reclama
contra a contribuição de melhoria, acha que o terreno vale muito mais do que o mercado
acha que vale e por aí vai. Então, essa assimetria de conceitos entre direitos e deveres é
uma característica brasileira, infelizmente; não existe a mesma coisa nos países hispânicos
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da América Latina, inclusive [inaudível], eles têm muito mais consciência coletiva e
consciência cidadã, no sentido da solidariedade, muito embora, na hora do aperto, o
brasileiro sabe ser solidário também. Mas é preciso chegar lá na beira do problema sério pra
descobrir essa solidariedade. Não é uma coisa que aparece normalmente. E vários casos de
participação cidadã, de audiências públicas, de consultas públicas, bastava ter alguma
indicação de uma vantagem ou de um privilégio pra todo mundo querer a mesma vantagem
ou o mesmo privilégio, por exemplo. Em nenhum momento apareceu discussões do tipo:
"Tá, eu aceito pagar mais IPTU se essa diferença for pra beneficiar um programa da
Cohab", por exemplo, de habitação, ou se for para melhorar um parque, uma praça ou criar
uma área verde numa área que não tenha nenhuma. Nunca apareceu esse tipo de
discussão. Em todas as vezes em que nós ameaçamos, por exemplo, ameaçamos no
sentido até acadêmico de fazer uma provocação na audiência, de dizer: “Ó, se vocês não
concordarem com esse aumento de densidade de determinado bairro, porque tem
infraestrutura, tem equipamentos e tal e pode absorver mais gente, nós vamos aumentar o
IPTU de vocês", a gritaria era imensa, porque “como assim vai aumentar o IPTU? Por que
fazer isso?” Porque tem que arrecadar recursos pra que outras pessoas que não podem
morar aqui possam morar em outro lugar, se não for aqui, vai ser perto daqui, não dá para
botar pra fora da cidade, por exemplo. Então, o setor privado acha, defende a tese, de que o
Ippuc, como planejamento, deveria, de uma certa forma, conseguir o barateamento da área
equipada da cidade, pra voltar a adensar e trazer para Curitiba as pessoas que moram fora
daqui. Essas pessoas, que eu tenho chamado de "curitibanos extramuros", que acontece
justamente na periferia mais próxima de Curitiba, estão lá porque o terreno lá é mais barato.
Então, a Cohab consegue fazer a solução habitacional lá e não consegue fazer aqui dentro.
Ou, talvez até consiga fazer dentro do município de Curitiba, mas em situações muito
periféricas à mancha urbanizada da cidade, por exemplo. Então é claro, eles moram lá, mas
eles, na maior parte das vezes, trabalham em Curitiba, são atendidos em saúde em Curitiba,
muito embora, quase sempre, a solução de educação está bem feita lá onde eles moram.
Só que isso, na minha opinião, também tem a ver com a qualidade do sistema de transporte.
Na medida em que a pessoa gasta talvez, sei lá, 40 minutos para circular dentro da cidade e
uma hora, ou seja, vinte minutos a mais pra ficar fora de Curitiba, mas esses 20 minutos a
mais signifique, talvez, R$ 50 mil a menos na aquisição da solução habitacional tem que
pesar o que, afinal, quanto é que vale? É uma questão de tempo e dinheiro. Então, se a
pessoa paga o orçamento dela inteiro, vai gastar mais tempo com transporte, se ela vai
ganhar em dinheiro, vai morar mais perto daqui e vai gastar menos em transporte. Então,
essa equação tempo versus dinheiro é importante de ser analisada, acompanhada. E eu
acho que esse é outro elemento que o Ippuc deve estudar, a partir da última pesquisa de
origem e destino de transporte, porque ela provavelmente vai trazer elementos de insumo
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pra averiguar o porquê da viagem e tentar resolver esse porque, diminuir a quantidade de
viagens. No plano metropolitano do Rio de Janeiro, por exemplo, [trecho que identifica o
entrevistado], uma das diretrizes foi essa, de dizer: “bom, não é cabível numa região
metropolitana ter uma pessoa, ou um contingente populacional, que leva duas horas e meia
de transporte público de manhã, ou no início do dia, e outras duas horas e meia no final do
dia, que seriam cinco horas no total, a pessoa trabalhar oito e gasta cinco para trabalhar
oito”. Sabe? Não é razoável. Então, a primeira diretriz do plano metropolitano era tentar
reduzir todas as viagens em pelo menos um terço, especialmente aquelas que duram mais
do que uma hora. E daí tentar... reduzir como? Uma é a racionalização do transporte, outra
é a montagem de uma rede multimodal que o Rio de Janeiro até tem, mas ela tá sujeita a
várias administrações. Então, existe uma dificuldade institucional de conciliar trem, metrô,
VLT, ônibus, barca, pra que essas coisas funcionem de uma forma mais harmoniosa. Mas
não é difícil, é uma coisa de vontade política. Então, isso, a diretriz política lá, aqui, nós
temos a rede de transporte, o BRT, além das outras modalidades de ônibus, por exemplo,
que é a estrutura básica de nossa mobilidade. Então, como é que vou dizer, o paradoxo é
que quanto mais a gente facilitar ou melhorar a condição de transporte mais provável essa
pessoa morar fora de Curitiba, porque a solução habitacional vai ser mais barata. Então,
isso não quer dizer que a gente vai ter que dificultar o transporte pra que a pessoa venha
para cá, porque a solução dela vir para cá é se favelizar, como acontece em outros Estados
do Brasil. A pessoa tem que morar perto de trabalho, então ela se faveliza em algum lugar.
E eu conheço, eu vi casos no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em que as pessoas moravam
na rua de segunda à sexta, porque não tinham dinheiro pra voltar pra casa todo dia. Então,
sábado e domingo tá em casa, segunda vem para o trabalho, dorme na rua de segunda pra
terça, aí terça volta pra casa, depois volta pra cá na quarta e assim vai equilibrando o
orçamento nessa coisa, o que é completamente desumano em termos de política de cidade.
Agora, há instrumentos de baratear o custo da terra? Acredito que sim. Baixar o coeficiente
de aproveitamento drasticamente não acredito que seja um deles dentro do Brasil, dentro de
Curitiba pelo menos, dentro de cidades aonde essa valorização esteja tão arraigada. E esse
é um elemento que nas consultas públicas de participação, as pessoas têm dificuldade de
entender, até porque muitos casos de participação que definem o uso e ocupação do solo
em parte da cidade, as pessoas estão preocupadas com aquela parte da cidade. Então,
você discute, por exemplo, o uso do Cajuru, tudo bem as pessoas do Cajuru querem saber
como é que o Cajuru vai ser; não interessa como o Batel, o Ahú, o Sítio Cercado ou
Fazendinha vai ser. Não é porque outros bairros melhoraram que essas pessoas vão sair de
onde estão pra ir pra outros bairros porque melhorou. A relação do bairro é uma relação
social, mas é também uma relação de casa-trabalho, casa-lazer, etc., e que dada a melhoria
do sistema de transporte, ela fica mais fluída, ela fica mais acessível a todos os lados da
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cidade. Então, nos casos da consulta pública, da participação popular, a parte da população
que são aquelas que entendem o conjunto da cidade, que são capazes de entender as
dificuldades da cidade, veicular suas preferências e adotar determinados princípios de
solidariedade, mas também existem aqueles que conseguiram de alguma maneira, algum
privilégio, alguma vantagem comparativa e que não vão abrir mão desse privilégio de jeito
nenhum. Então, nessas horas é preciso ter a mão forte da legislação pra compensar isso de
alguma forma. A única forma que eu vejo fácil de fazer essa compensação é via tributação.
MMS: E falando especificamente, então, sobre o G10, o grupo que foi criado com as dez
entidades do setor produtivo, queria que você contasse um pouquinho como foi esse
processo e avaliar como se deu essa interação.
R4PE: Bom, quando houve a primeira proposta de reajuste de zoneamento, que foi em
2016, eu não sei exatamente como se deu a conversa com o setor privado de um modo
geral, com as associações todas, mas sei que o Ippuc fez um trabalho enorme, muito
intenso, muito pesado, muito sério, de discussão dos ajustes de zoneamento, que acabaram
sendo atropelados por duas situações casuais. Primeiro, o fato de que se estava em fim de
mandato, quadrienal, em que havia a perspectiva de uma continuação desse mandato e, de
repente, a interrupção abrupta desse mandato pelo fato do prefeito não passar para o
segundo turno e, portanto, ter seu mandato interrompido ao final daquele período. Eu não
vou dizer que foi um erro ter mandado a proposta de zoneamento pra a Câmara sabendo
disso porque aquela proposta poderia ter ficado na Câmara e, enfim, continuado lá. O
problema é que, na legislação brasileira, quando se manda algum documento para uma
legislatura, seja ela municipal, estadual ou federal, em final de mandato e ela não é debatida
ao longo desse período, ela vai para o arquivo. Então, a solução seria das duas uma, vai
para o arquivo e fica arquivada e daí recomeça tudo do zero ou retira de pauta para fazer
ajustes e volta a apresentar mais adiante. Qualquer das duas soluções era razoável. O
prefeito eleito acordou com, enfim, na transição, retirar de pauta para o Ippuc revê-la. Muito
bem, nesse procedimento que eu não sei como funcionou, entre outubro e dezembro de
2016, consta que houve muita pressão do setor privado e de outros organismos, a
sociedade civil de modo geral, seus vários elementos, sobre o próprio Ippuc e a Câmara de
Vereadores, para conseguir emendas e isso aconteceu muito mais no plano diretor do que
no zoneamento. Só que ao fazer tudo isso no plano diretor, em 2014 e 2015, ele
condicionou uma boa parte das coisas do zoneamento. Então, ao se retirar de pauta esse
documento para voltar ao Ippuc, foi possível tentar conciliar algumas dessas propostas com
aquilo que derivou do plano diretor, apesar dos exageros e equívocos do próprio plano
diretor. Então, na primeira montagem, e isso foi um erro meu, na verdade mea-culpa
mesmo, pelo fato de ter entrado no Ippuc em fevereiro/março de 2017 e ter pego o bonde
andando nessa revisão, eu não me dei conta de que nós estávamos reestudando a proposta
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de 2016, quando na realidade eu deveria ter insistido pra gente retomar o trabalho a partir
da lei 9.800 de 2000, que era a lei vigente, a qual seria reformada e teria sido na realidade,
um exercício mais simples e mais fácil. Só que nós estaríamos desaproveitando todos os
estudos que o Ippuc fez e no momento me pareceu até uma falta de respeito com os
colegas da instituição o fato de não tomar em conta tantos estudos que tinham sido feitos.
Só que nós não tínhamos tanto tempo assim para, ao mesmo tempo, avaliar o impacto
daqueles estudos sobre a (lei) 9.800 e os estudos em si mesmo. Por isso, a consulta que foi
feita no mês de outubro, ela foi, não digo capenga, mas ela tinha algumas assimetrias,
algumas dificuldades propositais, justamente pra tentar provocar um debate da sociedade
civil que pudesse eliminar arestas em coisas que o Ippuc tinha dúvidas. Infelizmente, isso
não aconteceu. Os debates foram muito ricos, muito intensos, houve muita participação,
mas a única, só teve, só houve dois grupos que se organizaram para fazer propostas
específicas ao estudo com a lei de zoneamento. Um grupo com dez entidades, que foi esse
chamado de G10, quase sempre envolvidos pela indústria imobiliária mais comércio, serviço
e indústria, em que tava Fiep, Associação Comercial do Paraná, Fecomércio, mais a
indústria imobiliária, é um grupo; e um outro, não digo capitaneado, mas que juntava o
Mobiliza Curitiba, o sindicato do IAB, sindicato dos arquitetos, que tinha algumas propostas
muito pontuais e muito boas, embora pontuais, sobre a proposta feita pelo Ippuc. Mas havia
uma diferença muito grande: Enquanto esse segundo grupo tinha proposta baseada no
coeficiente único e, a partir do coeficiente único, uma série de outras derivadas, que daí
automaticamente perdem interesse porque não era possível usar o coeficiente único –
quando digo coeficiente único é coeficiente único igual a um –, não era possível utilizar
aquilo ali, então a maior parte das outras propostas ficava prejudicada; o primeiro grupo fez
uma série de referências à mensagem 33 de 2016 e nós só viemos a perceber isso durante
as audiências públicas. Então, depois desse [inaudível], eles voltaram à carga, com uma
avaliação mais pontual, talvez, da proposta feita na audiência pública. As pessoas se
esqueceram de ver que o que foi mandado para a Câmara em 2016, ou melhor dito, o que
foi publicado pelo Ippuc em outubro de 2017 não era o que foi mandado para a Câmara em
2016 e alguns segmentos da sociedade levaram muito tempo para perceber essa diferença
e ver que a proposta era outra. Bom, passou ano novo, enfim, férias e tal, quando nós
retomamos a discussão em fevereiro, esse grupo, aí sim, depois de ter percebido que a
proposta era diferente e precisava de uma avaliação diferente, e depois da apresentação lá
no Parque Barigui, no salão de Atos do Parque Barigui, eles pediram um tempo para fazer
uma proposta de debate, enfim, de detalhamento, ajustada àquilo que foi apresentado nas
audiências públicas. E isso veio em março. Então, nós nos sentamos com eles, porque, na
realidade, era um conjunto bastante denso de propostas, tanto genéricas como pontuais, e
não eram em duas ou três sessões que iríamos, digamos, esgotar essa discussão. Então,
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como muitas delas envolviam entendimento do mercado imobiliário, eu não sou especialista,
o Ippuc não é nenhum especialista em mercado imobiliário, nós achamos, eu achei e
assumo a responsabilidade disso, de que seria muito razoável pro Ippuc, muito interessante
pro Ippuc, que aproveitássemos a chance de ter, ao mesmo tempo, uma troca de ideias, no
sentido de que o Ippuc entendesse melhor quais são as diretrizes e insumos básicos do
mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de passar para o mercado
imobiliário as diretrizes básicas que não iriam ser mudadas pelo zoneamento, porque
derivam do plano diretor da cidade e da política pública da cidade há muito tempo e que, pra
nós, são cláusulas pétreas de todo o processo de planejamento e que nós, das quais não
abriríamos mão. Então, o fato de ter tido essas reuniões de março a junho, quatro meses,
praticamente toda quinta feira, embora tenha variado bastante – houve momentos em que
tinha menos reunião ou menos intensa ou mais intensa –, houve muita troca de dados,
muita troca de experiência e também uma pauta bastante precisa de coisas para as quais o
Ippuc queria respostas. Então, acredito que tenha sido, digamos, eram reuniões técnicas
para o entendimento do Ippuc, não acredito que tenha sido nenhuma competição nem
concorrência com nenhum outro órgão, era simplesmente uma questão de entender melhor
a proposta desse grupo e passar pra eles o que que a gente aceitava como princípio, o que
que nos não aceitávamos e ao mesmo tempo o que poderia ser negociado, em função de
dizer: “bom, se conceder isso dessa forma, o que traz de ganho para o outro lado?” Coisas
que eles estavam preparados, também, pra discutir. Eu acho que foi um exercício muito
proveitoso, talvez mais pra nós do que pra eles, no sentido de saber exatamente como
funciona a cabeça do incorporador, do proprietário de terreno, do consultor, do especulador
também e ter uma oportunidade de passar pra esse mesmo pessoal, pra esse mesmo
contingente, aquelas cláusulas, aquelas diretrizes básicas de planejamento das quais o
Ippuc não iria abrir mão de jeito nenhum. E deixar claro pra todo mundo que, na realidade, o
Ippuc não é o órgão que decide o planejamento, ele estuda, propõe e encaminha para a
Câmara de Vereadores. A Câmara é que é a representação legítima e soberana da vontade
da cidade de Curitiba e se eles decidirem a favor do Instituto ou propondo ajustes ou como
for, é a decisão da sociedade. O Ippuc é um assessor técnico, tanto do prefeito, quanto da
Câmara, mas ele não vai nem comandar o prefeito, nem comandar a Câmara, como nunca
fez. Agora, a mesma pressão que esse grupo faz sobre o Ippuc pode voltar a fazer sobre o
prefeito ou sobre a Câmara ou sobre quem quiser. Da mesma forma, outros grupos de
interesses como poderiam ser a Associação de moradores, por exemplo, ou outras
sociedades ou outros contingentes da sociedade civil poderiam ter feito os mesmos
exercícios em relação ao Ippuc, mas não fizeram. Embora a gente tenha oferecido a
possibilidade de abrir reuniões também para esse pessoal, desde que trouxessem propostas
específicas. Esse grupo que falei, o Mobiliza Curitiba, com o Sindicato de Arquitetos e o IAB
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receberam respostas do Ippuc, todo mundo recebeu, e não reagiu a elas. Eles não vieram
dizer: "mas nós queremos voltar a conversar sobre isso". Apesar de terem sido convidados
em alguns momentos a fazer essa participação, não participaram, consideraram que a
resposta estava suficiente e que, provavelmente, interpelariam na própria Câmara de
Vereadores, eu não sei qual a proposta que iriam fazer. No meio de tudo isso, existe um
outro elemento, que é o Conselho da Cidade de Curitiba, o Concitiba. Então o que
aconteceu? O Concitiba fez, ao longo de 2017, uma série de reuniões aqui e em outros
fóruns, em outros locais, sobre as diretrizes que gostariam de ter visto na lei de
zoneamento. Eu não acho que o Concitiba tenha a mesma, digamos, legitimidade soberana
da Câmara de Vereadores. Não tem. Eles não foram eleitos, eles foram escolhidos dentro
de uma composição semelhante ao Conselho Nacional de Cidades, essa é uma decisão que
pode ser discutida, a cidade escolheu dessa forma, a cidade escolheu, eu conheço outros
conselhos municipais, Belo Horizonte, por exemplo, Rio de Janeiro, que têm outros formatos
e outras lógicas, mas nenhum deles pretendem substituir a Câmara Municipal. São
conselhos consultivos que tratam de trazer insumos e estudos ou em apoio ao processo de
planejamento, ou em apoio à ação política do prefeito, ou até mesmo em apoio à própria
Câmara Municipal, mas tem uma posição de representação assimétrica da sociedade. Eu
acredito que o normal, aí eu dou minha opinião como eu, [nome do entrevistado], não como
Ippuc, o normal seria a gente ter em algum momento um conselho que colocasse uma
representação de produtores versus uma representação de consumidores. Porque, na
realidade, o tema da cidade é esse, é uma relação de consumo, não só de direitos e
deveres, mas também de produtores e consumidores. Então, na medida em que as pessoas
consomem, podem entender como aquilo é produzido, quanto custa e quem paga, pode
definir: "tá bom, eu estou disposto a pagar mais por isso e menos por aquilo lá". Ou o
produtor dizer: "tá, eu me proponho a produzir isso com algum subsídio, se tiver subsídio,
mas aquilo lá eu não vou vender por menos de tanto ou dentro de alguma categoria".
Analisando a composição do Concitiba se vê que ela é muita assimétrica sob todos os
pontos de vista. E isso dificulta o entendimento interno do próprio conselho. Existe uma
representação importante do governo municipal que, inclusive, considera a participação de
dois vereadores; eu considero estranho, porque num conselho consultivo eu acho curioso
ter uma representação de alguém que vai ser juiz e parte. Se a Câmara Municipal é o órgão
fiscalizador do executivo e é o órgão teoricamente promotor e produtor de políticas públicas,
esse pessoal poderia estar acompanhando o Concitiba na posição de observadores, o que
tá acontecendo ali, mas não com direito à voz e voto, porque na realidade estaria, de uma
certa forma, incidindo ou desvirtuando esse processo. Mas é uma posição pessoal minha.
Por outro lado, as representações que existem dentro do Concitiba, por exemplo, quando
falam, por exemplo, de um colégio profissional, eu perguntei pra pessoa que representa um
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colégio profissional quantas vezes ela se reuniu com outros colégios profissionais pra saber
se aquela posição era dela, daquele colégio profissional ou dos colégios profissionais, ela
ficou surpresa com minha pergunta, porque foi escolhido assim. Bom, eu acho que não é
dessa forma, se o conselho municipal é consultivo e ele pretende ser um espelho da
sociedade, na minha cabeça muito cartesiana significa que as coisas que são discutidas
naquela sessão têm que ter um tempo para que cada um desses conselheiros volte a suas
bases, discuta com as suas bases, bases que eu digo são as circunscrições de
representação, recolha esses insumos todos desse debate, sejam porta-vozes desses
debates na sessão plenária normal. Coisa que não tem acontecido. Então, eu fico me
perguntando até que ponto a gente pode falar de um conselho da cidade, que na realidade
não tá tão afinado assim com a própria cidade, por exemplo. Coisa que, infelizmente, não
acontece, ou melhor, acontece com o G10. Eles são a voz exata de um segmento da cidade
de Curitiba, que é um segmento produtor, produtor de loteamento, produtor de solução
habitacional, produtor da indústria imobiliária... temos que reconhecer que, na verdade, por
mais que o setor privado, público, aliás, disponha regras no jogo para a ocupação territorial,
ele não é construtor, quem constrói é o setor privado. Então, é natural que esse pessoal seja
o que vai aplicar aquelas regras todas no sentido de conseguir algum dinheiro, porque afinal
de contas eles atuam pra ter lucro. Se essas regras impedirem ou dificultarem o lucro, nós
estaremos, de uma certa forma, diminuindo ou neutralizando ou reduzindo a capacidade de
ação do setor privado. E isso não acredito que seja razoável. Por outro lado, também não se
pode facilitar muito essa possibilidade de lucro fácil, porque a prefeitura, como prefeitura,
não tem condição de se apropriar dessa valorização, digamos assim. Isso virá com outros
tributos e taxas que não são da esfera municipal. Então, é preciso ter uma outra forma de
ver isso, que tem que ser feita via compensação, cotas de produção, solidariedade, enfim,
outros mecanismos que são mecanismos municipais derivados de insumos ou vantagens
que possam ser dados em troca de alguma coisa. O plano diretor já prevê isso, cotas de
solidariedade, cotas de produção, tudo com vistas à produção de habitação de interesse
social. E eu acredito que a gente tenha que caminhar nessa direção, certamente não será
nesse ano, vai ter que ser no ano que vem, dentro de uma terceira etapa de um pacote de
habitação que seria essa, o pacote habitacional, digamos assim, pra ter um foco em alguma
coisa. Não acredito que a gente vá ter muito insumo pra isso porque a Cohab não tem
elementos suficientes pra dispor desse assunto. Acho que a Cohab, por mais que tenham
feito um trabalho bastante interessante, se acomodaram na função de gestão do dinheiro do
fundo municipal de habitação de interesse social, e não pesquisaram, nem estudaram ou se
aventuraram em outros fontes de financiamento, por um lado, por outro lado, o terceiro
setor, digamos assim, que em algumas outras cidades propõem coisas, como, por exemplo,
compra de terra para, de terreno urbanizado para fazer um arrendamento pra outros grupos,
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ou pra produzir habitações de interesse social que é alugado pra outros grupos, mas
mantendo a propriedade, por exemplo, não vejo esse movimento em Curitiba de nenhum
jeito. É muito rarefeito em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, mas aqui
nem nunca se ouviu falar. Em todas as vezes que se toma esse tema, escapam dessa
coisa, porque acham que é obrigação do governo fazer isso. Também não vejo por parte da
população organizada uma movimentação no sentido de se organizar territorialmente, que
seria possível e acredito que agora, de alguns meses para cá, essa coisa está começando a
acontecer, mais em função da necessidade específica de determinados bairros, tipo
Caximba, Campo de Santana, Alto Boqueirão, em Vilas e Jardins de nomes vários por aí,
em que as pessoas começam a se organizar, porque vêm que a recessão continua, não tá
havendo nenhuma saída dela e a prefeitura não tá conseguindo atendê-los da maneira
como deveriam, ou precisariam ser atendidos. Então, já começa a haver um movimento, aí
sim, de solidariedade, de coesão, etc., dentro daquilo que é possível fazer em cada caso. Eu
acredito que isso tenha a ver com, quer dizer, acredito e espero que gere no futuro mais, ou
melhor, não mais, mas melhor participação no processo de planejamento, melhor gestão e,
acredito que em algum momento a gente tenha que se aventurar, tem que ousar, fazer
contratos de gestão com as associações de moradores, por exemplo. Nem tudo tem que ser
feito só pelo setor público ou só pelo setor privado. Acredito que uma boa parte dessas
coisas rotineiras pode ser feita pela sociedade civil organizada localmente, por exemplo,
tipo, coleta de lixo. Nada impede que um determinado grupo, por exemplo, como tem os
carrinheiros hoje, porque que não se pode fazer, dar um apoio muito mais explícito aos
carrinheiros e organizar toda uma linha de produção, que já existe de qualquer maneira,
mas fortalecer explicitamente essas linhas de produção com uma política pública, municipal,
pra que esse pessoal seja reconhecido pela população como agentes de desenvolvimento e
de sustentabilidade. Eu vejo muita gente tendo uma atitude condescendente com o
carrinheiro, dizer: “ah, pobrezinho, tá, tá, tá”. Como assim, vamos ajudar? Eles são parte
indissolúvel desse processo de arrecadação de limpeza da cidade, por exemplo, e não
estão sendo devidamente reconhecidos. Então, é preciso ter uma posição muito forte em
relação a isso, muito firme e de respeito, pra que isso se integre como política pública local.
MMS: A gente tinha comentado, no caso do coeficiente, tanto o acréscimo quanto a
redução, o que mais impacta no preço da terra. E que a mobilização, conforme os grupos
que você comentou, tem a mobilização dos movimentos sociais e por outro lado do setor
produtivo, mas a gente não tem a figura do proprietário de terras. Conforme eu fiz algumas
entrevistas com o setor produtivo, eu identifiquei que as construtoras, as incorporadoras,
elas não têm um banco de terras muito grande em Curitiba. Então, na sua percepção, por
que os proprietários de terras não estão envolvidos nessa discussão ou por que muitas
vezes você vê os interesses deles representados em outras figuras que não do proprietário?
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Talvez da construtora, do construtor, muitas vezes defende a não redução do coeficiente ou
o acréscimo do coeficiente, a gente sabe que isto teria impacto no preço da terra. O
proprietário é que seria o principal ator, agente, nesse caso.
R4PE: É verdade. Eu acho que talvez não seja só em Curitiba. Em outras cidades também
existe essa, digamos, ausência ilustre do proprietário de terra e até aventuro, assim, uma
tentativa de explicação que seria o fato de que a terra urbanizada nas cidades brasileiras,
ela é muito oligopólica, quer dizem, existem poucos grupos, ou poucas famílias ou poucas
pessoas, que dispõem de muita terra e não querem que isso seja tão visível. Então, uma
parte dessa omissão talvez seja autoproteção, na minha opinião. Tô especulando, não tenho
nenhum elemento que me corrobore o que estou dizendo. Mas acredito que exista isso. Por
quê? Porque todas as vezes que nós tivemos discussões sobre grandes projetos que
envolvem, digamos, muitos hectares de terra vazia, hoje, em vários lugares da cidade, não
importa qual é o uso, se vai ser shopping center, ou complexo hospitalar, ou habitação de
interesse e tal, sempre existe um preposto do proprietário, mas o proprietário propriamente
dito apareceu pouquíssimas vezes para dar a sua opinião. E eu tenho dúvidas a respeito
dessa intransigência do proprietário. Eu tenho a impressão de que se nós conseguíssemos
colocar o proprietário na mesa de discussão pra dizer claramente quanto você está disposto
a ceder de modo a que essa terra seja melhor aproveitada ou otimizada pra todo mundo,
inclusive pra você, dentro de uma linha de investimento e de rentabilidade, que seja
palatável pra todo mundo. Eu acho que a pessoa pensaria duas vezes e poderia fazer um
acordo. Agora, talvez seja o próprio intermediário, seja ele incorporador, ou construtor, ou
corretor, que evita esse contato direto do proprietário com o poder público porque, na
medida em que houver uma redução desse valor, isso impacta na comissão que esse
pessoal vai ter. Então, eu estou sendo talvez "malzinho" nessa interpretação, mas acredito
que uma boa parte desse bloqueio, digamos assim, dessa dificuldade, se deva pelo fato de
o intermediário não ter o interesse do contato direto. As poucas vezes em que a gente teve
contato direto, houve interesse do proprietário, houve abertura do proprietário, talvez não
interesse, mas abertura de voltar a discutir com algumas vantagens. Bom, entrando em
números quantitativos, há um mês atrás, um mês e pouquinho, foi na metade de agosto,
conversando com a equipe da Secretaria de Finanças, inclusive o secretário, eu sugeri que
a gente fizesse um reprocessamento do IPTU baseado em CPF e CNPJ. Quer dizer, não
colocar com base no endereço como tem hoje, mas sim como tem essa informação de CPF
e CNPJ, processar todos os imóveis por CPF e CNPJ do proprietário, não importa se
pessoa física ou jurídica, pode acontecer até de ser uma mistura de física e jurídica, a
pessoa existe, mas ela é dona da empresa tal, por exemplo. E a partir daí, ter esse cenário
da propriedade imóvel de Curitiba e daí começar a ver quem são os grandes proprietários
de terrenos vazios ou subocupados e chamá-los para uma conversa. Todo mundo achou
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interessante assim. “Puxa, por que a gente não pensou nisso na realidade?” Então, se vai
dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Mas esse é um exercício que vai ser feito até o
final do ano, não vai ter impacto tributário por enquanto, ninguém está pensando em taxar
mais, embora eu gostaria já de introduzir algum elemento no sentido de, pelo menos, deixar
claro pra esse grande proprietário de que, se não houver nenhum acordo, nenhuma chance
de negociação pra que se destravem as ocupações dessas áreas, a solução vai ser taxar
diferentemente o IPTU, por exemplo, e há amparo legal pra isso, mas, enfim, não é o melhor
caminho político nesse momento, mas eu acredito que em 2019 nós teríamos chance de
fazer isso, porque não é ano eleitoral e existe a possibilidade de usar todas as novas forças
políticas emergidas desse processo eleitoral pra que se haja uma convergência de
programas nesse sentido, mas acho importante saber, pelo menos, quem são, onde estão e
o que fazem os grandes proprietários de terra situada em área urbanizada de interesse da
cidade. E são duas as minhas razões principais: Primeiro é que me surpreende que
determinados terrenos estão em área super bem localizada, digamos, da cidade e a ameaça
de aumento de tributação, via IPTU progressivo ou não, não assusta o proprietário. O fato
de ter, agora não sei o quanto seria, mas em julho eram 8.000 imóveis construídos,
soluções habitacionais, especialmente apartamentos, construídos, vazios, e nem por isso
abaixou o preço, por exemplo. Quer dizer, será que esses proprietários, na realidade nesses
casos são incorporadoras, será que elas ainda estão consumindo gordurinhas do seu lucro
ou já estão, agora eu tenho certeza que algumas delas estão mesmo cortando na carne,
porque existem preços hoje de outubro que são 30% mais baratos do que eram lá atrás em
maio. Então, das duas uma, ou havia uma gordura imensa nessa venda, ou havia uma
gordura que já foi consumida e agora tão vendendo a qualquer preço para fazer capital de
giro. E é exatamente essa lógica que nós só viemos a aprender com as reuniões com o
G10, por exemplo. Coisa que o Ippuc talvez desconfiasse, mas não tinha noção do
montante, da velocidade com que isso ocorre, da forma como isso ocorre , porque todos os
estudos que o Ippuc fez e que chamou, talvez equivocadamente, de rentabilidade da
construção, não é bem rentabilidade, é resultado financeiro de um empreendimento. Só que
não se levou em conta, que qualquer que seja esse rendimento, há responsabilidade civil
durante cinco anos e, portanto, durante cinco anos eles precisam tomar cuidado com aquilo,
existem juros bancários, existem outros custos que estão diretamente relacionados à
produção imobiliária, que não se leva em conta, por exemplo, agora. Nesse caso de venda
de solução habitacional na faixa que o setor imobiliário chama de solução econômica ou
popular, acho que eles chamam de solução econômica, que é acima do "Minha casa, minha
vida três", mas não é financiado diretamente pela Caixa Econômica com subsídio, às vezes
financiado diretamente com a própria construtora, tem algum subsídio bancário, alguma
coisa assim. Então, esse pessoal, por exemplo, na hora que descobre o nicho, às vezes a
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empresa incorporadora, ela paga o custo do cartório, ela paga a papelada, tudo isso, que às
vezes é um ônus muito grande para quem tá comprando, é um custo que representa, sabe?
Ele é palpável, é uma coisa séria, inclusive o próprio ITBI, os custos cartoriais, o custo
Projus, da justiça tributária, enfim, o custo da burocracia em geral pra compra e venda, pra
transação. E isso é uma coisa que se a Cohab não fizer, por exemplo, da mesma maneira,
ela não vai ser competitiva nesse setor. E para fazer, ela precisa arranjar dinheiro de algum
lugar, porque a justiça não vai baixar o custo, o cartório não vai baixar o custo, e tem que
ser pago, só tem que saber quem vai pagar. Então, se a empresa privada consegue fazer
isso, cortando de seu lucro ou da própria carne pra fazer capital de giro, o nosso ponto de
vista, quer dizer o planejamento, por um lado, e a Cohab, que é a executora, também têm
que entender que esta é uma realidade e tem que encontrar uma forma de subsidiar esse
procedimento, por exemplo. Qual era a pergunta mesmo?
MMS: Não, a gente tava falando sobre os proprietários.
R4PE: Ah, os proprietários, pois é... Então, uma das possibilidades que seria um órgão
público, como a Cohab, ser proprietária de imóveis, de casas ou apartamentos, e alugar,
não tá descartada. Só que isso envolve um outro elemento muito mais sério que é o aspecto
cultural. Pra começar, no Brasil e na América Latina de um modo geral, o tema do aluguel é,
digamos, competitivo na medida em que a prestação, aliás, o valor do aluguel é parecido
com a prestação de aquisição de um imóvel há 25 anos, por exemplo. Então, a pessoa que
aluga tem a facilidade da mobilidade, quer dizer, ela aluga durante um ano, dois, cinco, sei
lá, mas de repente ela se muda daqui pra ali, ou porque é mais barato, ou porque tem
melhor localização, quer dizer, a mobilidade horizontal e territorial com aluguel é muito mais
simples do que você comprar um imóvel aqui, aí dali a pouco tem que vender esse imóvel
pra comprar outro lá, ou dar esse de entrada pra comprar outra coisa melhor ali e tal, enfim,
esses dois procedimentos coexistem, mas é claro que o fato de ter aluguel é muito mais
simples pra essa mobilidade. O setor privado nos contou que pra eles é muito importante
vender qualquer coisa, qualquer solução habitacional, qualquer imóvel, porque eles têm a
experiência de que essa pessoa que comprou apartamento lá longe, de sala e dois quartos
pequenininho, mesmo antes de pagar esse imóvel vai entregá-lo como entrada de um outro
que pode ser maior ou melhor e isso sucessivamente a cada dez anos. Essa é uma
realidade que a gente desconhecia, por exemplo. Então, no caso da empresa privada, ele
disseram que além do estoque de imóveis que eles têm, de imóveis novos que estão sendo
vendidos, eles têm um segundo estoque, que é o estoque de imóveis usados dados como
entrada desses novos que estão saindo, por exemplo. Então, na realidade, acaba havendo
um esquema de reposição, e quando a gente fala que tem 8.000 imóveis novos a serem
vendidos, às vezes esses 8.000 continuam sendo 8.000 sempre. Porque a pessoa entrega
um para comprar outro, entrega outro para comprar o terceiro e assim vai. Então, na
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realidade existe uma formação de capital da família, que vai sempre melhorando,
aumentando, mas em termos físicos da cidade, o estoque, digamos, disponível, continua
sendo o mesmo. E isso não vai acabar tão cedo se não houver um aumento da demanda
demográfica. Então, o setor privado hoje conta com esses elementos que é, bom, casais
que se separam – e eu não sabia desse detalhe, existe uma enorme, tem mais taxa de
divórcio do que de casamento em Curitiba –, então, ao se divorciar, automaticamente,
alguém vai precisar de um lugar novo. Ou volta morar com pai e mãe, ou compra um lugar
novo, ou se junta com um terceiro pra morar lá, mas, enfim, gera uma demanda. O casal,
quando se casa, nem sempre sai direto pra um imóvel novo, às vezes mora com um dos
pais de um lado ou de outro até sair, mas a tendência é criar um caso novo. Então, tem
várias estatísticas que o Ippuc não domina, que não conhece na realidade, que os
corretores de imóveis e os incorporadores sim, sabem, então eles têm os elementos,
compartilharam conosco essas informações, por exemplo, e que são, digamos, derivadas de
pesquisa de opinião pública, pesquisa de boca de empreendimentos, feirões de imóveis,
etc., e tudo gera uma oportunidade de levantar esse tipo de informação – não acredito que a
Caixa Econômica também tenha esse tipo de informação tão detalhada –, mas tudo isso
passa por esse elemento de que existe o proprietário da terra urbanizada, que é o nosso
foco principal, mas também têm os grandes proprietários de contingentes de parques
habitacionais, que são incorporadoras e que tentam resistir ao máximo até o momento em
que têm que fazer giro e daí vai vender pelo preço que for. Então, isso abre uma outra
oportunidade, que ela pode ser bastante perigosa, que é, digamos assim, o especulador.
Digamos, se eu tiver dois milhões de reais disponíveis, sei lá, em algum banco que hoje
rende um CDI miserável, muito pouco, e de repente eu vejo um imóvel que, teoricamente,
vale lá R$ 200 mil, mas está sendo oferecido por R$ 170 mil, de 170 para 200 eu tenho 20%
de lucro, então eu vou comprar, vou empatar R$ 170 mil naquilo ali, vou ficar com esse
imóvel durante seis meses, porque a perda daquele dinheiro que eu teria é menor do que o
lucro que eu poderei vir a ter quando houver a retomada da economia. Então, você acaba
criando um outro mercado, que é um mercado não do especulador, mas do oportunista que
transforma liquidez em patrimônio pra depois voltar pra liquidez mais adiante. E esse é um
fenômeno não só de Curitiba, como de muitas outras cidades, por causa desse sistema da
recessão econômica estagnada ou quase estagnada, com pouco dinamismo, com inflação
controlada e que o capitalista que quer que o dinheiro dele renda, por exemplo, não é mais
aquele rentista do capital como as esquerdas costumam reclamar, de que não é possível ter
uma economia baseada em rentista... Sim, mas também eu não sei se é possível ter uma
economia baseada num oportunismo capitalista imobiliário, no qual essa pessoa acaba
consumindo esse imóvel, porque uma coisa é você chegar com o dinheiro à vista no
incorporador e dizer: "Ó, eu sei que teu imóvel aí custa R$ 250 mil, mas eu tenho R$ 200 mil
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agora, contadinho na mão, vende ou não vende?” A tendência é vender, então você vai ter
uma troca de proprietário de uma coisa por outra, outro tipo de proprietário, que é aquele
que maneja ou manipula o parque construído, digamos assim. Eu não sei se é bom ou se é
ruim, mas é parte do dinamismo e o Ippuc, como órgão de planejamento, precisa também
saber acompanhar esse tipo de movimento pra ver até que ponto isso é benéfico ou não
para a cidade como um todo.
MMS: Você já respondeu isso, mas só para ficar bem claro: Se fosse reduzido o coeficiente,
quem você acha que seriam os segmentos que seriam os maiores apoiadores e quais
seriam os mais reticentes?
R4PE: Você diz reduzir para um, basicamente?
MMS: Tanto faz.
R4PE: Porque reduzir pouco, nós já reduzimos. O setor estrutural, a gente reduziu. Porque
uma das novidades, na realidade, nós adotamos, neste ano, uma coisa que o Ippuc já tinha
proposto lá atrás nos anos 80 e que não tinha sido utilizada, que era variar o coeficiente
conforme o uso. Naquela época, nós já tínhamos descoberto, já tínhamos percebido, que
uma das formas de você ter incentivo não é simplesmente dizer: "Ah, mas na ZR4 o
coeficiente é dois e na ZC o coeficiente é cinco". Você poderia dizer: "Calma, na ZR4 o
coeficiente é dois se for habitação, se não é um. Na ZC o coeficiente é cinco se for
habitação, se não é três ou dois, ou coisa parecida". Isso foi muito discutido na época, eu
me lembro, que em 89, 90, foi minha última passagem por aqui, da gente ter inclusive
preparado um projeto de lei, que chegou a ser discutido na Câmara Municipal
informalmente, ele não foi encaminhado à Câmara Municipal, foi só sondado, e na época o
pessoal achou muito inovador demais, até porque nós tínhamos uma constituição federal
recém aprovada em 1988, com o famoso artigo 182 e 183 do direito da cidade que não
estava regulamentado, ele não estava nem concebido e nem entendido exatamente, e
Curitiba estava se adiantando muito em relação a isso e a decisão foi: "não vamos nos
meter numa coisa de que a gente não tem certeza do resultado, até porque, se isso for
judicializado, nós vamos enfrentar um tribunal de justiça composto por pessoas de formação
fortemente patrimonialista e nada social porque não tem essa formação". Hoje, vinte anos
depois, continua existindo um conjunto de pareceres do direto, do tribunal de justiça, ainda
com viés patrimonialista imenso, apesar de ter praticamente dezessete anos do Estatuto da
Cidade; ainda há juízes e desembargadores que ignoram a regra do Estatuto da Cidade.
Então, nessa situação, digamos, eu acredito que se nós tivéssemos, naquela época, talvez
em 2004, porque outra coisa que eu não entendo, não sei por que ao fazer o novo plano
diretor de 2004 pra se adequar ao Estatuto da Cidades o Ippuc não produziu em 2005 e
2006 uma nova lei de zoneamento, que vinha de 2000. Ele manteve a mesma lei. Quando
digo Ippuc é no sentido amplo, é a prefeitura inteira. Havia uma lei de 2000, com plano
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diretor de 2004 que foi atualizado lá atrás, o de 75, de setenta e tantos, para adequar ao
Estatuto da Cidade, mas não produziu imediatamente em seguida uma nova lei de
zoneamento. Por que não? Não sei! Mas isso teria sido o elemento preciso pra fazer o início
dessa redução, por exemplo. Aproveitar o fato de que havia um novo plano diretor em 2004,
com a conseqüente redução ou sinalização de redução da lei de zoneamento. Isso teria
facilitado não apenas a revisão do plano diretor de 2015 como a revisão do zoneamento
agora em 2018. De um modo geral, é claro, todo o proprietário reclamaria, por exemplo,
dada essa percepção de que o meu terreno vale tanto e se eu diminuir a edificabilidade
dele, das duas uma, ou eu vou ter que vender menos ou as pessoas vão ter que fazer
menos, então, o lucro vai ser menor. Acredito que os incorporadores gostariam, aqueles que
entendem como é o efeito de barateamento relativo do terreno, por exemplo, ou aqueles que
entendem o efeito de que eles poderiam fazer pressão para pagar menos pelo terreno,
porque ele tem edificabilidade menor, apreciariam essa redução, por exemplo. Mas eu não
vejo isso acontecer no caso de Curitiba, porque percebo uma boa parte do setor
incorporador interessado muito mais em vender para a demanda do que em pressionar a
oferta. Porque eles poderiam dizer: “eu quero esse terreno, mas não pago isso, eu pago
menos”. E vamos ver o que o proprietário vai dizer, será que ele vai vender por menos ou
não vai vender por menos? Não vejo isso acontecer. Então, todas as vezes em que esse
pessoal se reúne com o Ippuc e que diz: "[nome do entrevistado], não faça essa redução,
nós vamos brigar na Câmara ou em qualquer lugar, porque só vai encarecer o produto final",
a minha resposta padrão tem sido: "Então não compre! Não compre desse camarada,
compre de outro. Vai pressionar algum outro pra fazer essa venda mais barata”. E a
alegação deles é: “mas eu não sei vou ter demanda pra aquele outro local, eu tenho para
este local aqui”. O que gera, de uma certa forma, uma submissão da demanda e que, claro,
esse valor que tende a ser mais alto acaba sendo uma elitização, uma gentrificação dos
bairros.
MMS: E você acha que a Câmara, caso...
R4PE: É uma grande incógnita, né? Porque, veja, a Câmara de Vereadores, dos nossos 38
vereadores, 16 foram candidatos a deputado estadual e federal, né? Dois a deputado
federal e 14 a deputado estadual. De todos deles, só um foi eleito, foi o vereador Goura, que
inclusive é da Comissão de Urbanismo e que é do Mobiliza Curitiba, portanto, uma pessoa
que, de uma certa forma, liderou ou teve uma consciência coletiva muito favorável, muito
interessante dentro desse processo todo de discussão, do zoneamento, ele, o ano que vem,
estará fora da Câmara. Eu gostaria que ele participasse ainda esse ano da Comissão de
Zoneamento, que o zoneamento fosse votado, porque as posições do vereador Goura são
muito sérias e muito corretas em relação a esse entendimento da progressividade dessa
sinalização e não da mudança abrupta desse processo. Eu acho que ele entendeu isso,
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quando a gente fez a apresentação umas duas ou três vezes, sempre me surpreendeu
favoravelmente pelo fato de ser uma pessoa que, mesmo participando de grupos de
oposição, ele é muito ponderado e pensa no conjunto da cidade, embora tenha uma
assessoria, às vezes, muito agressiva em determinadas posições, mas o fato de ele não
estar na Câmara no ano que vem, digamos, é uma perda pra Curitiba porque ele é uma
pessoa muito ponderada nessas discussões. Eu não tenho idéia de quem seja o suplente do
vereador Goura, tenho entendido que será o vereador Stica. Se for o vereador Jonny Stica,
pelo fato de ser arquiteto e do Partido Verde, digamos, me preocupa menos nesse caso
porque eu acho que a Câmara perde uma pessoa, digamos, interessante e ganha uma outra
pessoa interessante, que já foi, inclusive, vereador. Então, tudo bem. Tomara que seja
assim. Mas nessa discussão toda o que acho importante é que os próprios vereadores
entendam que é preciso continuar essa sinalização no sentido de ir diminuindo
progressivamente os coeficientes de aproveitamento dos terrenos até um dia chegar a esse
um uniforme na cidade inteira. Na realidade, hoje, a grande maioria dos terrenos da cidade
são coeficientes um; exceto ZR3, ZR4, zona de uso misto, estrutural do Centro Cívico e
zona central, que em termos de metros quadrados, hectares da cidade, talvez represente
um quinto da cidade, talvez menos do que isso, eles são de coeficientes maior do que um.
Então, é completamente diferente baixar, por exemplo, a ZR4 de dois pra um do que baixar
a estrutural de seis para três, por exemplo. Embora em ambos os casos seja a metade, a
metade da ZR4 é muito mais impactante do que a metade da estrutural, por exemplo. Então,
quando nós fizemos essa mexida no coeficiente de dizer: “bom, já que o plano diretor
preconiza o uso habitacional na ZC, o coeficiente máximo da ZC vai ser apenas pra
habitacional, se não for habitacional corta um; vice-versa, nas pontas das estruturais,
teoricamente poderia ser para toda a estrutural, mas aí eu realmente achei que seria, talvez,
muito abrupto e, na realidade, nos interessa que em vez do centro ir crescendo
devagarzinho a estrutural, ter de uma vez duas pontas importantes, centrais, que atraiam,
puxem essa coisa, especialmente no norte, porque no sul a confluência com a linha verde
com o linhão do emprego já dá essa atratividade. Então, ali era menos importante. Mas é
muito mais importante no norte. Portanto, a ideia de se fazer do Terminal do Cabral,
portanto da Rua dos Funcionários para o Norte, e no sul, do Terminal do Capão Raso para o
sul, na estrutural dizer: “não, o coeficiente máximo ali é só pra uso não habitacional, o que
for habitacional perde um em coeficiente”; é uma sinalização de equilíbrio nesses usos e eu
acho fundamental que o Ippuc faça o monitoramento desse segmento pra saber se essa
dosimetria é razoável. Ela é tímida, ela é muito dura, ela é boa, como é que vai ser? Porque
como o dinamismo muito pouco intenso da cidade, qualquer variação pode inibir ainda mais
ou favorecer ainda mais. Então, precisa fazer esse segmento, e eu acho que isso vai
começar a sinalizar o fato de que, primeiro, o coeficiente de aproveitamento é um

231

instrumento urbanístico importante, não é só um instrumento de valorização imobiliária, é
um instrumento também de ocupação do solo, de direcionamento da ocupação do solo;
segundo, ele pode vir a diminuir, se pelo menos ele não diminui o valor do terreno, ele inibe
o crescimento da valorização do terreno; terceiro, ele vai acabar sendo compensado, espero
eu, por outros instrumentos, como o IPTU progressivo e a contribuição de melhorias, de
modo que essa captura da valorização seja feita homogeneamente por todos os
instrumentos e, principalmente isso, né? Você ter todos os instrumentos urbanísticos e
financeiros alinhados no sentido de convergir para o objetivo de planejamento urbano, em
vez de ficarem brigando entre eles.
MMS: E aquelas entidades que você tinha comentado no início, a Mobiliza, IAB, sindicatos,
sindicato dos arquitetos, você acha que também seriam favoráveis a essa redução?
R4PE: Eu acredito que sim, até porque no caso da Mobiliza e Sindicato de Arquitetos e IAB,
o IAB menos, mas os outros todos, de cara, propuseram o coeficiente um. E nós explicamos
que somos favoráveis ao coeficiente um, mas não de supetão, porque isso provoca uma
desruptura muito grande no procedimento de valorização do terreno. A gente deve sinalizar
que esse é o objetivo de médio e de longo prazo, não sei se quem estiver aqui no Ippuc em
2022 ou 2023 ou 2024 vai proceder mais ainda. Eu diria, como recomendação, que sim, que
deve até antes, eu diria em 2021 ou 2022, já conforme a evolução desse procedimento,
baixar outra vez mais um coeficiente naqueles grandes, nas áreas que têm muito
coeficiente, como a estrutural, a zona central e o centro cívico, por exemplo, de modo a ir
equalizando esse volume, essa volumetria, sem mexer muito com ZR2 e ZR3 – que não
precisa tanto e não tem muito sentido mexer ali –, mas nesses maiores ir baixando
progressivamente até ficar próximo. Eu não sei se no caso de Curitiba teria que ser
necessariamente "um". Acho que isso é um preciosismo ideológico. Poderia ser um e meio,
de repente, dois. Não tem problema. Tudo bem. Até seria mais simples você estabelecer
como limite, por exemplo, como piso, o coeficiente um e meio ou dois, que é o da maioria da
cidade, por exemplo, ganharia, quem sabe, algumas zonas que têm coeficiente um, mas
não prejudicaria aquelas que já têm um e meio ou dois. Só que daí sim, impactaria no caso
da zona central, estruturais e centro cívico, que são as únicas que têm mais do que isso
como coeficiente máximo.
MMS: Mas você acha que isso inibiria a continuidade desse desenho da cidade?
R4PE: Não. Não. Acredito que não. Isso tudo por causa do pouco dinamismo da indústria
imobiliária devido a pouca pressão demográfica da cidade. Suponhamos que por alguma
hipótese, por algum fator imprevisto e não sabido, de repente venha uma onda imensa de
migração pra Curitiba e a cidade comece a crescer a 3%, 4% ao ano, por exemplo. Esse
seria o momento de rever todos esses instrumentos e daí definir: “bom, que tipo de gente vai
vir aqui?” Porque se esses 3 ou 4% se der na ponta da pirâmide, eles não vão querer ficar
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na Linha Verde, por exemplo. Agora, de repente, por que não? Assim como no Rio de
Janeiro apareceu a Barra da Tijuca como uma grande área nobre da cidade, diferente de
Ipanema, Leblon ou Jardim Botânico, por que não poderia ter na Linha Verde uma enorme,
um novo bairro, enorme, digamos, do melhor padrão possível, especialmente próximo das
universidades, por exemplo, onde tem muito mais área verde, muito mais acesso à cidade,
tudo isso? Se o setor privado descobre, entre aspas, ou promove um pedaço daquilo ali um
novo Batel, por exemplo, por que não? E se esse pessoal vier, se esse contingente vier
crescer a cidade ali, onde já está tudo ocupado, melhor ainda. Então, eu acho que mais do
que nunca vai ser preciso que o Ippuc tenha um mecanismo de monitoramento dessa
ocupação e desse uso, digamos, dos coeficientes, dos instrumentos, pra ver até que eles
estão reforçando esse desenho ou estão deixando passar uma oportunidade de reforçar o
desenho.
MMS: Perfeito. Acho que era isso. Nossa, tomei muito do teu tempo, né?
R4PE: Não. Não tem problema. Só tenho compromisso às 2.

Interrupção no áudio.

R4PE: Vamos conciliar nossa base de dados, seja Ipardes, Prefeitura, IBGE, Caged, não
importa, mas vamos conciliar a base de dados que a gente vai fazer. Segundo: A partir
dessa base de dados conciliada, vamos tentar tirar as informações que estão ali, mas não é
[inaudível] os números pra eles contarem o que a gente quer ouvir. É entender o que estão
dizendo, na realidade. E isso pressupõe conhecimento do que tá por trás desses números.
Então, o pessoal do Concitiba reclama que eu fiquei ouvindo um monte de gente de uma
porção de lugares, é verdade, e eu defendo a minha posição dizendo isso: “Eu estava
tentando, eu, a aprender, porque eu não sei essas coisas”. Então, a única forma que tinha
era: ou vou atrás disso e gasto todas as minhas tardes conversando dentro do Sinduscon,
dentro da Associação Comercial, dentro do Sindupark, dentro da Fecomércio, ou trago todos
eles aqui, e eles, inclusive, começam a conciliar as bases deles, que também não são
homogêneas. A gente ter a humildade de reconhecer que não tem todas as bases de dados
de Curitiba – o que pode ser um erro, mas a gente não tem... Só que se a gente concordar
em que cada um levanta alguma coisa, mas compartilha tudo que tem, você começa a criar
um sentimento de corresponsabilidade comum sobre esse fato comum, que é a cidade de
Curitiba. E eu acho que isso deu origem à segunda etapa da nossa operação com o G10,
que era o Ippuc, nós todos que entendemos que a gente pode tomar as decisões que
quiser, propor o que quiser, mas se isso inibir a iniciativa imobiliária, não vai dar certo, se
isso favorecer demais a iniciativa imobiliária, a gente vai criar uma assimetria de mercado,
se isso só atender ao interesse, sei lá, da faixa um do "Minha casa, minha vida" ou da
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regularização fundiária, você vai criar outro tipo de assimetria em relação ao mercado... E
isso é uma coisa que a gente tem que negociar com eles. Por outro lado, eles entenderam
que há determinadas coisas que derivam da própria identidade de Curitiba. Quando a gente
fala que o setor estrutural norte/sul é assim, que o desenho é esse e não vai mudar, e
quando a gente fala que o plano diretor criou mais uma estrutural, mais um corredor, mais
uma linha, mais não sei o que, quando for o caso de implantar, e o que o prefeito escolheu a
conectora três... “por que a três e não a quatro?” A rigor, a três porque ela tá equidistante da
cinco e da um, por exemplo. Mas poderia ter sido a dois, ou a um, ou a quatro, sei lá. Eu
acredito que a três é melhor até porque, de todas elas, pra mim, ela é a mais estratégica
que ela [inaudível] a cidade industrial, cruza o Portão, e chega na Linha Verde, junto com a
Marechal Floriano. Então, você vê que é como se fosse um 'T', Centro, Boqueirão, Linha
Verde, estrutural. É super estratégico pra cidade esse negócio funcionar direitinho. Então,
na hora em que eles começaram a perceber isso, aí eles vieram: "é, realmente, então a
gente tem que diminuir o...”, eles são conduzidos a dizer. Então, diminui o prêmio aqui,
aumenta o prêmio ali, faz uma coisa... Eles passaram a entender a lógica do prêmio como
descontos em favor de cenários favoráveis ao conjunto da cidade, e não caprichos do
planejador, por exemplo. E aí nós passamos para a terceira etapa em que, uma terceira fase
dessa conversa, que foi a discussão dos coeficientes máximos, que a gente acabou não
podendo terminar, porque, enfim, foi quando houve a discussão toda do Concitiba, de que
eu tava fazendo reuniões paralelas e impedindo o Concitiba de ser partícipe dessa coisa e
tal e as quatro reuniões em que eles foram e que eu não só, não é uma questão de
autorizar, dizer: “venham, tragam informação”. Eles não levaram nenhuma informação.
Então, sabe? É... Me desaponta um pouco, porque, primeiro, nós comprometemos o tempo
de muita gente, de uma certa forma pioramos ou diminuímos a qualidade da qualificação
dessa discussão, porque ficou todo mundo esperando uma participação que não houve na
realidade. As poucas vezes em que houve alguma oferta de insumo, ou alguma proposta e
tal, ela se referia a coisas anteriores a 2017, 2015, especulações acadêmicas e tal, não era
o que a gente queria ouvir, por exemplo. E, ao mesmo tempo, para o próprio setor privado
ao apresentar algumas soluções, eram soluções acadêmicas, soluções do tipo:
"suponhamos um terreno ideal..." Eu não quero supor um terreno ideal, pega um terreno da
cidade real, com demanda real, com a fila da Cohab e vê o que pode fazer, o que também
não aconteceu. Então, eu tô muito reticente de continuar esse esquema do pacote três, que
seria, digamos, do foco habitacional, porque não estou sentindo isso crescer na velocidade
que a gente precisa. Se a Câmara disser: “olha, você pode apresentar esse negócio no final
de 201 ”, “ah, tudo bem, daria tempo”. Mas eu acho que não dá para esperar tanto tempo,
não é possível. A gente vai ter coeficientes mínimos e máximos, se Deus quiser, esse ano,
ou, se de repente der algum problema na Câmara, vai ficar para fevereiro, março do ano
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que vem, talvez, tudo bem, mas vai ter logo. E o pacote habitacional não pode demorar
muito, o pacote ambiental também não pode demorar muito. Quer dizer, a gente não pode
levar um ano e meio a mais pra terminar esse processo todo. Vai chegar uma hora em que a
gente vai terminar o último pacote e vai ter que rever o primeiro já.
MMS: E você falou... a terceira etapa, era o que?
R4PE: A terceira etapa... A terceira etapa do que? Da revisão da lei de zoneamento?
MMS: É, porque você falou que a primeira etapa era isso da conciliação dos dados...
R4PE: Ah, com o G10?
MMS: Isso.
R4PE: A terceira etapa era discutir os coeficientes máximos e a forma de chegar lá, que era
a lei "dois". E que a gente acabou abortando, em junho e julho, com a participação do
Concitiba, porque a participação acabou derivando para a questão de habitação de
interesse social. Então, a gente acabou não entrando no detalhe que eu queria entrar, de
saber quando cresce, como que cresce, como é que chega lá, apesar do G10 ter feito
simulações e modelagens matemáticas justamente tentando mostrar que em determinadas
áreas, em determinadas partes da cidade, essa forma da outorga encarecia o produto, ou a
PEG abaixava o produto em com a outorga, por exemplo, ou a transferência era difícil de
avaliar, porque você sabe quantos metros quadrados estão sendo transferidos, mas só os
dois sabem por quanto isso aconteceu, e se esse valor era prejudicial à outorga ou à PEG,
por exemplo. Não sei quanto é o valor. Não tem jeito. Então, uma das formas que eu tava
pensando e comentei isso na reunião do Concitiba era de dizer: “bom, já que a prefeitura
recebe o dinheiro com a outorga, recebe o dinheiro com o PEG e não tem nada a ver com a
transferência, a única forma de a gente ter alguma incidência nessa história é cobrar uma
taxa em cima disso”. Só que não pode ser uma taxa, eu vou ter que conversar com os
advogados para ver qual é... eu acho que a palavra certa é contribuição. Uma contribuição
para o fundo municipal de habitação de 3%, o ITBI seria 2,7%, está beirando três. Tudo
bem. Então fica uma coisa pela outra. Mas pelo menos você tem um valor referencial. Se o
cara vai vender por aquele valor ou não vai vender, não é problema nosso, mas é um valor
referencial de entrada. E aí a gente pode comparar, será que a outorga era melhor ou A
PEG era melhor? Não sei.
MMS: Quando você propôs do ITBI que acabou mudando para essa taxa ou contribuição,
eu tava pensando nisso, que aí a gente vai conseguir ter acesso a quanto, pelo menos, ele
vai declarar que ele pagou na transferência, né?
R4PE: Pois é. Os colegas da finança ficaram nervosos com a história do ITBI e eu entendi
isso depois de uma conversa com uma comissão de avaliação de imóveis, a CAI, pelo
seguinte: hoje, eles começaram propondo uma coisa, que era o valor de pauta padrão, e daí
tudo bem, não tem problema nenhum, só que eles são preciosistas e disseram: "bom, mas
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daí como, a gente vai dar um valor qualquer, mas o valor varia, não posso dar um valor que
é "x", vou dizer que é 200, quando na verdade pode ser 180, pode ser 220", e eu falei; "tá,
sejam generosos, dêem-se uma faixa de variação de 10%, por exemplo". “Ah, tudo bem”.
“Pode?”. “Pode, não tem problema nenhum”. Pega o centro da meta, digamos assim, mas
você sabe que pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Tudo bem. Tá. Então, foi
assim. Aí o Urbanismo vem dizer assim: "mas acontece que a gente não tem essa
informação, A gente vai ter que cada vez ficar recorrendo a Finanças". Tá, então lá vou eu
novamente nas Finanças: “não dá pra fazer um mapa com essas variações de pauta, por
exemplo, de modo a saber que não é esse terreno, essa região é tanto”. "Ah não, varia,
porque tem 41 elementos que definem a avaliação de um imóvel e a gente não tem tempo
de ficar fazendo tudo isso para cada caso". Tá, então, vamos fazer um exercício, desses 41,
quantos são responsáveis por 80% do valor do imóvel? De repente você tem 15 ou 18 ou 20
que representam 80%. Abandona os outros, para efeito deste trabalho, não para efeito de
avaliação. “Ah, tudo bem, então vamos fazer assim”, fizeram. Ai vem o secretário e diz
assim: "preciso do ITBI porque a lei de ajuste fiscal diz que a gente tem que cobrar o ITBI”.
Tá bom, eu coloco vezes 0,97 como redução pra que não seja caro para o setor privado,
então ele reduz aqui e paga o ITBI lá. Tá, aí fui conversar com o pessoal da CAI, aí me
disseram: "não, pera um pouquinho, quando a CAI faz a avaliação de imóvel pra
desapropriação, ela tem que seguir literalmente a norma brasileira de desapropriação,
porque pode ser judicializado se não for assim”. “Então, deixa eu entender: se for por
desapropriação, é um método, se for para avaliação do ITBI, é outro e eu tô propondo um
terceiro. É isso?” “É”. “Não vai dar certo!” Porque na cabeça do cidadão ele não vai entender
que, conforme seja o propósito, a forma de avaliação varia. Aí fui conversar de novo com o
pessoal do ITBI, falei: “gente vamos abandonar o ITBI, pra daí vocês terem maior
flexibilidade nessa coisa?” “Ah, tá bom”, o secretário deles falou: “graças a Deus, eu não
quero mais mexer no ITBI”. Tá, então esquece, eu cobro 3% como uma contribuição para
um fundo, mas pelo menos a gente elimina um caso, porque já imaginou, você faz uma
avaliação pra transferência, mas na hora de fazer o cálculo para o ITBI, calma um
pouquinho, calma lá, é outra avaliação para pagar o ITBI. Como assim? Na hora de
transferir é um jeito, na hora de pagar é outro? Não, encerra esse assunto e pega 3% do
valor, que é um valor interno nosso. Cobra o que for, não importa. Você não tá pagando um
imposto, é uma contribuição que pode ser [inaudível], não importa, tanto faz. Mas elimina,
quer dizer, tudo isso mostra, assim, a complexidade que é essa questão da gestão
imobiliária no Brasil, que é... não é convergente, cada um pensa de um jeito e cada um tem
uma regra. Então, é o que falo sempre, né? Nós temos uma falta de sinceridade medonha
em relação à gestão imobiliária. E é um problema muito sério, não para Curitiba só, todo o
Brasil é assim. Porque a terra, a gente nunca sabe quanto vale e essa coisa de dizer não, a
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terra vale o mercado aquilo que a pessoa quiser pagar por ela. É verdade. Mas o mercado,
se for oligopólico ou monopsônico, ele também não vai ser variável. Então, teoricamente, é
assim, mas não é sempre assim e esse é um problema.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o Representante 5 do Poder Executivo

Data da entrevista: 03 de dezembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 28 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Então, assim, eu tenho bastante perguntas mas eu fiz um
filtro aqui. Daí, eu vou fazer as perguntas principais e se sobrar tempo eu faço as outras.
Bom, a primeira, então, assim, eu estudei a trajetória da aplicação dos instrumentos em
Curitiba. Então, primeiro teve a transferência e depois a outorga que era o solo criado, né? E
daí foram surgindo novas modalidades com regras próprias de concessão, que daí teve das
Unidades de Interesse Especiais de Preservação, as UIEPs, daí teve o Programa da Vila
Terra Santa, o Programa da Copa do Mundo e o Programa Especial de Governo. Então,
com base nesse histórico, na sua experiência, no seu entendimento, quais que foram as
motivações que fizeram surgir essas novas modalidades de instrumentos?
Representante 5 do Poder Executivo (R5PE): Você quer dizer as últimas?
MMS: A últimas. A partir das UIEPs.
R5PE: Na realidade, a possibilidade de você captar recurso novo que não fosse do tesouro
pra que você investisse, no caso da UIEP que foi classificado como Unidade de Interesse
Especiais, ícones da cidade pudesse ter um restauro mais eficiente, mais efetivo e num
tempo mais curto, né? Em função que o poder público acaba ingerindo naquele imóvel,
mesmo ele sendo privado, através de um convênio, né? E você consegue com isso fazer um
investimento mais rápido, e retornar aquele imóvel pra cidade, pra sociedade de uma forma
adequada, restaurada. Esse, de fato, era o objetivo. Até hoje é esse.
MMS: Mas em relação à transferência então ele seria mais efetivo?
R5PE: Sim. Porque, na realidade, você tem a transferência de UIP, o proprietário recebe a
concessão, apresenta um projeto, aprova o projeto e recebe a concessão do potencial e daí
ele vai ao mercado vender paulatinamente. Então, é um processo longo, né? Quando o
imóvel é classificado como Unidade de Interesse Especial de Preservação, o município é o
agente, né? O município faz a venda desse potencial, então ele tem muito mais
instrumentos pra captação desse recurso de uma forma mais rápida e, hoje em dia, no
começo não, mas hoje em dia a maioria das UIEPs somos nós mesmos que executamos as
obras, né? Através de um convênio, licitamos e executamos as obras. No início, as obras
eram executadas por imóveis de privados, executado através de convênios pelo privado,
né? Mas você consegue muito mais efetividade no ponto de vista, na linha do tempo, né?
MMS: E no caso da PEG?

238

R5PE: Bom, a PEG, na realidade, como nossa lei nova 801 e do próprio Estatuto da Cidade
tem lá os instrumentos de política, né? Urbana. Foi no sentido de que nós tivéssemos
também recurso não oriundo do tesouro, né? De forma tal que pudesse nos fortalecer na
execução dos programas de governo, né? Foi usado pra creche, pra construção de CMEIs,
né? Usado também para desapropriações de imóveis de interesse de projetos do município.
Então, a PEG é para utilização de ações de governo, né? Então, faz com que caso você não
tenha esse espaço no orçamento do município, você tem esse instrumento como
possibilidade de captação de recurso para projetos específicos. Tem que ter muito cuidado,
vamos dizer assim, com a PEG porque eu particularmente entendo que a PEG tem que ter
objetivo, como era no começo. A PEG para CMEIs, então foi estabelecido, nós vamos
investir pra vinte e poucos CMEIs. Então foi feito o programa, foi captado o recurso para
esses vinte e poucos CMEIs. Não de forma genérica, tá? Nos últimos anos, de 2013 a 2016,
aconteceu PEG genérica, onde quem sabe é a Finanças onde vai pôr o dinheiro, e nem
sabe, tem que procurar onde colocar o dinheiro e tal. Não é transparente e não é o objetivo
da transferência, você tem que saber claramente qual que é o objeto, mensurar isso, ou
seja, ter orçamento, ter tudo e captar, adquirir, executar e concluir.
Assessor do Representante 5 do Poder Executivo (AR5PE): Só pra equipamentos
urbanos.
MMS: Eu ia até fazer uma pergunta que é bem nesse sentido, porque depois que surgiu
essa PEG genérica, eu estava com o decreto aqui. Ele até estabelece algumas finalidades,
mas ele não especifica quais são as obras. Eu gostaria de saber como que é feita a gestão
desse recursos. Quem que diz pra onde vai?
R5PE: Finanças.
MMS: As Finanças. O secretário, daí?
R5PE: Na realidade, essa PEG, dessa forma que foi feita lá atrás, ela passou a ser apenas
um instrumento financeiro, né? Por isso que eu digo que... Por isso que a gente conversou
com o [nome do representante 4 do poder executivo], a gente não vai permitir mais isso, né?
Porque ela tem que ter o princípio. O princípio não é dinheiro, o princípio é o restauro, o
CMEI, a desapropriação pra investir em uma obra da Prefeitura, esse é o objetivo, né? Uma
escola ,seja o que for, o que for estabelecido no programa, né? Não pra ser um ativo
financeiro.
MMS: Tá. Não sei você tá sabendo responder essa pergunta, mas eu vou fazer de qualquer
forma. Aqui no Decreto que estabelece alguns fatores de correção dependendo da zona e
do uso. Esse fator você sabe qual que é a função dele? É econômico pro caso do preço da
terra ou é mais urbanístico, no sentido que se quer priorizar?
R5PE: Por causa do preço da terra, né? Ele tem que ter o equilíbrio, né? Na realidade, esse
fator de correção ele estabelece um desconto, né? Na aquisição do potencial porque ele vai

239

fazer um alinhamento entre um zoneamento que tem uma característica e um zoneamento
que já é mais forte no ponto de vista de parâmetros básicos, né? Então, um zoneamento
que já pode impor um coeficiente maior, que já pode mais tipos de usos, ele tem um fator
menor, certo? E aonde há um contrário você põe um maior. Daí dá um equilíbrio do ponto
de vista econômico, né? A mesma coisa quando você vai transferir, esquece no caso de
PEG ou de UIEP, você transferir potencial de UIP de um imóvel para o outro. Se essa UIP tá
na zona central, né? Cujo valor da terra custa caro, o coeficiente é alto, é na hora que ele
vai pra outro zoneamento ele tem também na fórmula uma correção. Ele chega muito mais
lá, né? Ou vice-versa, sai de um zoneamento maior pra um menor e chega muito menos
aqui, pra você manter o equilíbrio do valor do metro quadrado.
MMS: Ok. E no caso das novas modalidades em relação aos instrumentos tradicionais, a
transferência e o solo criado. Você acha que essas novas modalidades são complementares
ou são concorrentes?
R5PE: Pode ser complementar, mas pode ser concorrente, tá? Por isso que precisa ter
muito cuidado e muito discernimento. E por isso que tá sendo feito esse trabalho da nova lei
da outorga no sentido de a gente evitar essa situação, né? Hoje, pelo número que tem de
transferências estabelecidas, seja PEG, UIEP, UIP, FMH, há uma concorrência, RPPNM
também, há uma concorrência entre eles e que alguns desses se tornaram prejudicados,
vamos chamar assim, desse processo, né? Do ponto de vista de mercado porque não pode
desconsiderar que tá atrelado à situação econômica do país, tem uma crise econômica, a
primeira que sente é a construção civil, automaticamente há um decréscimo da demanda
pras construções e pros potenciais. E, daí, se isso não tiver um equilíbrio, traz o prejuízo,
né? Então, daí, acho que você conversou com o [nome do representante 4 do poder
executivo], ele deve ter explicado pra você bem sobre essa questão, por isso essa
preocupação nossa de não ocorrer essa concorrência, entre aspas, predatória, né?
Digamos, assim, hoje, o Fundo Municipal de Habitação é o mais prejudicado hoje. Na
situação de hoje nós temos um prejuízo, vamos chamar assim, ao Fundo Municipal de
Habitação. Então, a gente quer fazer com a nova legislação, reverter esse processo e ter
instrumento de uma política que não permita isso.
MMS: Entendi. Então, o objetivo seria mais em tentar…
R5PE: Equilibrar.
MMS: Equilibrá-los, né?
R5PE: E também a gente quer, vamos chamar assim, focar.
MMS: Tá. Tem uma outra questão que eu achei bem curioso, até perguntei pro Sandroni,
que foi idealizador das Cepac's em São Paulo, porque quando é emitida o Cepac, a
legislação tem que explicar a operação onde poderá ser utilizada, quais as obras de
intervenções, o valor total de cada emissão, o preço de cada Cepac, a quantidade de
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Cepac's e a tabela que converte Cepac em metro quadrado. E quando você analisa os
decretos das PEG’s, da UIEP, são exatamente os mesmos parâmetros que se estabelecem:
o total das cotas, o valor, onde poderia ser empregado, a tabela que converte uma coisa em
outra, quais os índices de correção, aonde poderia ser utilizado. Você sabe se houve
alguma inspiração de…
R5PE: Não sei te dizer.
MMS: Eu até perguntei pra ele. Ele também não sabe. Ele comentou que lá eles começaram
a emitir Cepac's nesse formato em 2004, acho que aqui foi anterior, né?
R5PE: Anterior.
MMS: Então, talvez, aqui tenha…
R5PE: Aqui, talvez, tenha inspirado lá. Na realidade, o Cepac eles iniciaram em 2004 lá, a
gente vem com esses instrumentos e o Cepac aqui foi 2012, né? Onze/doze. Então, bem
depois deles. Mas só que se você for olhar lá, todas essas regras e instrumentos nós temos
desde o começo.
MMS: Sim.
R5PE: Talvez tenhamos inspirado eles nessa analise de criar esse equilíbrio entre...
MMS: É, porque eu achei curioso que exatamente os mesmos aspectos que entram nas
duas legislações. E como que você avalia, assim, a PEG? A UIEP? Você comentou que pra
preservação do patrimônio ela tem sido bastante objetivo. E no caso da PEG como que você
avalia a inclusão dessas novas modalidades? Ela foi positiva pra política urbana do
município?
R5PE: Com certeza foi positiva porque, na realidade, quando se estabeleceu de captar
recurso para os programas Especiais de Governo, mas com objeto para edificação desse
CMEIs, para desapropriações de obras de infra-estrutura, né? Foi um momento que a
economia estava boa. Então, era um momento oportuno para que nós, com isso,
pudéssemos garantir um equilíbrio no mercado, do valor do metro quadrado do potencial.
Então, a gente entrou como um instrumento regulador, tá? Pra que a especulação dos
detentores de potenciais do mercado não exacerbasse pelo boom da construção civil
naquele momento, você pode olhar lá e tem uma análise, faz uma análise econômica, certo?
Então, era o momento oportuno para tal, né? Então, ele tem o objetivo de captar recurso
extra orçamentário pro município investir em programas a favor da sociedade e, ao mesmo
tempo, teve objetivo de manter uma regulação econômica do valor dos potenciais do
mercado. Você sabe, tem muita procura e pouco potencial, o preço traz um desequilíbrio
significativo. Então, ele teve esse objetivo naquele momento. A ressalva que eu faço é que
eu acho cada captação de PEG tem que ter o objeto, tem que ter pra que, qual é a função e
tal. Porque ele tem que estar quantificado em função do objeto, tá? Ele não pode ser um
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guarda-chuva, assim, né? Ele não é um instrumento pra criar dinheiro, né? Ele é um
instrumento de política urbana.
MMS: Tá. Só uma pergunta: não poderia ser utilizado o próprio solo criado e destinar esse
recurso pra construção de equipamentos? Qual que é o diferencial da PEG?
R5PE: A PEG, na realidade, se você olhar lá as tabelas, ele tem um potencial de utilização
maior. Quando você vai no “solo criado”, você só pode usar pra aquele usos que já estão
estabelecidos na (lei) 9800 e naqueles coeficientes que estão ali, tá? Quando você vai na
PEG e na UIEP, se você olhar bem lá, você vai ver que você pode mais. Pode mais usos,
pode mais parâmetro, então ele tem um diferencial, até por isso ele tem um preço diferente
também.
MMS: Tá. Ok. Bom, eu tenho que perguntar isso porque é bem em relação... Como eu estou
avaliando a fundamentação e a prática, como que se deu na prática, se discute muito do
coeficiente básico único e unitário, eu queria ouvir a tua opinião, o que você acha a respeito
disso.
R5PE: Seria o ideal. Se o coeficiente fosse um pra toda a cidade, tudo o que fosse
acrescido fosse transferência, seria um ativo econômico pra cidade excepcional. Só que no
caso não é real, né? O que acontece? Diferente de cidades mais novas ou cidades “ditas”
planejadas, né? Elas tiveram essa condição ou até ainda têm essa condição, certo? Mas
uma cidade como a nossa que desde a década de 70 tem coeficiente 5 na zona central
coeficiente 4... Você dizer assim pro dono do terreno: o coeficiente a partir de amanhã vai
ser 1. Tem idéia do impacto econômico disso, né? Tem idéia de quantas ações nós não
receberíamos na justiça, né? Então, tipo assim, tudo aquilo que é novo dá pra gente colocar
que é 1, né? Tudo aquilo, o que nós temos que daí fazer, e acho que a gente tá propondo
isso na adequação da Lei de Zoneamento é, nesses locais onde o coeficiente é alto, tirar os
incentivos, né? Não tem mais incentivo, né? Tirar os incentivos porque já tem uma condição
super boa pra ocupação, mas do ponto de vista urbano e do ponto de vista econômico,
realmente, seria super relevante.
MMS: Você acha que existe uma tendência de aos poucos ir reduzindo os coeficientes?
R5PE: Acho que existe e é notório. E daí há discussões enormes, acho que você sabe, o
G10, tudo, né? Tem toda uma discussão, Câmara Municipal e tudo mais. Então, acho que é
um processo de a gente ir buscando essa adequação. Então, quando a gente olha pra áreas
novas, zoneamentos novos, isso já se configura de uma forma efetiva, mas é difícil você
pegar um setor estrutural implantado na década de setenta, em que o coeficiente era muito
maior, ainda hoje é 4, e você dizer que vai ser 1, entendeu? A gente vai correr um risco
muito grande de uma série de litígios aí que vai trazer uma insegurança pro conjunto do
investimento da cidade. Mas em tese é o menor mesmo. É isso que tem que ser.
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MMS: Tá. Bom, já que você falou do G10, já vamos entrar na parte final porque eu sei que
teu tempo é reduzido.
R5PE: Como também, não só, coeficiente, a altura também, sabe? Tudo isso.
MMS: Bom, você comentou do G10, eu ia justamente perguntar disso. A primeira pergunta,
na verdade é assim: Você acha, com base na sua opinião e nos processos que você
acompanha, que todos os segmentos sociais possuem a mesma capacidade e poder de
participação?
R5PE: Acho que não. Na realidade, melhorou bastante, mas é óbvio que o mercado
imobiliário, ele é mais articulado, ele é mais organizado do ponto de vista institucional, né?
Haja vista o G10, né? Já é um avanço, antigamente discutia com o Sinduscon e com o
Aspea, né? Hoje, a gente discute com o G10 porque ele é uma articulação deles de se
fortalecer com essas outras entidades, né? Entendo que os outros movimentos passaram a
ter uma condição melhor a partir do momento em que a Prefeitura passou a fazer as
audiências públicas, até por obrigação da legislação, passou a fazer as audiências públicas,
em 2000 nós já fizemos isso, fazem as audiências públicas, discussão com a sociedade,
mas daí, não é “instituição organizadas”, não são instituições organizadas, né? É o cidadão,
associação de moradores e tal, participando, mas é um processo importante de
participação, e isso vai muito mais da consciência das pessoas de participar. E depois,
claro, com o Concitiba, os movimentos que têm assento no Concitiba participam ativamente
do processo. Então, o mesmo que nós damos para o G10, nós também damos para o
Concitiba, né? Acho que o [nome do representante 4 do poder executivo] comentou com
você. É extremamente importante, então eu entendo que avançou bastante, mas
inevitavelmente não é o mesmo nível. Até por focos de interesse, né? Tem a ver com a
questão do foco do interesse do mercado imobiliário, tem interesse porque é o negócio
deles, então eles tem que estar inteirados, tem que tá sabendo tudo pra poder… E defende
seus pontos de vista e é legítimo que defenda e nós defendemos o nosso ponto de vista,
né?
MMS: Então, uma das perguntas era como que você avaliaria esse processo de formação
do G10? Então você avalia que foi algo positivo?
R5PE: Sim. Com certeza. O que eu entendo de positivo, seja o G10 ou seja os movimentos
do Concitiba, que estão no Concitiba, e a sociedade em geral, é que o projeto técnico de lei
chegue na Câmara o mais ajustado possível pra sociedade, né? Porque daí nós temos o
que? Temos validação, né? Pra que a gente possa ir lá e defender a não mudança desse
projeto, né? Uma vez que, claro, que o processo democrático exige aprovação, discussão
no legislativo, mas nós como técnicos queremos que a proposta técnica se mantenha
intacta, né? Porque ela tem um porquê de ser, né? Pra com a cidade. Então esse processo
todo nos valida no processo legislativo.
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MMS: Tá. Algumas entidades do Concitiba criticaram a formação do G10 e falaram que
havia um sombreamento do Concitiba. Como que você avalia?
R5PE: Na minha opinião, não tem nada de sombreamento, não tem nada de nada, tá? É
legítimo que G10 participe de uma discussão que tenha a ver com a vida econômica da
cidade. Então é legítimo, eles são entidades, federações, que tem a ver com o setor
produtivo da cidade, eles tem mais do que o direito de participar, discutir, se posicionar e
nós como poder público temos o dever de ouvi-los e nos posicionar também, não quer dizer
que a gente aceite o que eles venham reivindicar,mas é obrigatório da nossa parte fazer
isso, tá? É a mesma coisa você sentar… vou dar um exemplo bem simples… Você sentar
com uma associação de moradores de uma vila de ocupação irregular é legítimo, é uma
ocupação irregular, tá lá e nós temos que sentar e conversar com eles e buscar soluções
em conjunto. É legítimo da parte deles. Então, isso aí é meio coisa, assim, se é do mercado
não é bom, sabe? Todos têm o direito de participar, ouvir, ser discutido e, caso tenha
sugestões boas sejam incorporadas. Porque é do mercado não presta, só os movimentos
sociais é que vale. Não é. Todos têm o seu direito de representar e dentro do critério técnico
cabe ao instituto avaliar, e dar as devidas respostas, e encaminhar o que ele entende que
tem o respeito à história do planejamento da cidade e o que se pretende pros próximos dez
anos da cidade.
AR5PE: O G10 também tem representante no Concitiba.
R5PE: Sim.
AR5PE: Assim como, por exemplo, se você pegar o movimento social, se pegar a Terra de
Direitos. A Terra de Direitos também tá envolvida no movimento sindical. Então, seria se
você fizer esse olhar ao contrário, seria como se a gente falasse ou houvesse uma crítica
falando: - O Terra de Direitos não pode participar do movimento sindical porque o
movimento sindical… Não. Todos eles tão representados nesse processo. Desculpe me
meter. É que assessorei o sindicato de engenheiros e sei que tem uma interface.
MMS: Imagina. Não. Ótimo.
AR5PE: A Terra de Direitos eu acompanhei de perto quando assessorei o sindicato dos
engenheiros, então eu sei que existe uma interface.
MMS: E só pra entender melhor. Como que chegou isso do G10 pra vocês? Pro Ippuc
especificamente?
R5PE: Você quer dizer chegou o que? Interesse de participar?
MMS: Isso.
R5PE: Eles procuraram. Tem que voltar um pouquinho pra trás. Não pode esquecer que a
gestão anterior tinha mandado à Câmara a mensagem 33 onde eles mandaram a alteração
da Lei de Zoneamento, mandaram no segundo semestre de 2016.
AR5PE: Em outubro de 2016, depois do segundo das eleições.

244

R5PE: E terminando o ano legislativo em dezembro. Quer dizer, humanamente impossível
se discutir uma Lei de Zoneamento nesse período. O que é que ocorreu? Houveram muitas
críticas da sociedade em geral e por regulamento da Câmara, como acabou o mandato, foi
devolvido o projeto ao município. Por determinação do Prefeito Rafael Greca foi montado
novamente o grupo de trabalho pra fazer uma avaliação da Mensagem 33 e ver se ela
estava dentro dos, vamos dizer assim, do entendimento do corpo técnico que estava na
gestão atual, né? Houve entendimento que precisaria fazer adequações naquela proposta e
bem como houve entendimento de que precisava discutir melhor com a sociedade, uma vez
que, não tinha ocorrido nenhuma audiência pública, né? Então, dentro da orientação da
gestão, foi estabelecido abertura de diálogo com a sociedade, com as entidades de classe e
tudo mais. Daí, as entidades se organizaram no G10 pra ser. Então, foi aberto, não só para
a entidade de classe, as audiências públicas nas comunidades todas e também com o
legislativo tendo possibilidade de discutir tecnicamente aqui conosco toda semana. Então,
esse processo todo tem o objetivo do que? Objetivo de que a peça técnica do projeto de lei
que está na Câmara, tenha menor alteração possível lá, né? Então, surgiu disso, né? Da
necessidade de discutir a proposta com a sociedade, daí, claro, a sociedade civil
organizada, da área do mercado imobiliário, da área produtiva do país, da cidade e, claro,
com a sociedade em geral através das audiências públicas nas regionais.
MMS: E essa articulação com Câmara pra que não haja alteração também tá sendo feita?
R5PE: Tá. Mas não é fácil. É um processo, né? Como a proposta de lei está na Câmara,
mas a Câmara não apreciou ainda, não passou em nenhuma comissão ainda, há
entendimento da Câmara que esse projeto de lei deve ser discutido no primeiro semestre do
ano que vem, a hora que começa a andar lá, nós vamos agir do ponto de vista técnico e
utilizando as audiências, as reuniões com essas entidades e o próprio Concitiba pra
convalidar o que está proposto ali, né? E pra fazer com que a gente tenha, com isso, a
condição de proteger a proposta técnica, vamos chamar assim, né?
AR5PE: Sim. Não é uma imposição, você tem toda uma consolidação a partir do que já foi
discutido com eles pra não haver necessidade de uma rediscussão, sendo que todos os
pontos de vista já estão previstos e contemplados na peça de lei que foi entregue lá na
Câmara, que deve ser discutida ainda, né? No âmbito da Comissão de Urbanismo,
audiência pública e tudo mais.
MMS: Olha, eu acho que pra não tomar mais o teu tempo.
R5PE: Fique à vontade.
MMS: Aliás, como também teve sua fala, se você puder preencher o seu. Aí, depois, eu
deixo uma cópia assinada.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com a representante 6 do poder executivo

Data da entrevista: 23 de novembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 75 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, na verdade, assim, como o formulário é meio
padronizado em algumas perguntas, eu vou fazer perguntas gerais sobre concessão de
potencial construtivo, mas você pode falar especificamente sobre transferência e tal.
Representante 6 do poder executivo (R6PE): Tá bom.
MMS: Bom, eu vou perguntar tanto questões que tem a ver com o Ippuc como com a CAPC
porque como você faz parte da CAPC… a primeira pergunta é: Qual que é a atribuição
específica do Ippuc na concessão de potencial construtivo adicional?
R6PE: Com relação ao patrimônio histórico, então, pra concessão de potencial construtivo
pra preservação de bens e imóveis cadastrados como patrimônio histórico pelo município, o
Ippuc é responsável por fazer o cálculo da concessão do potencial, não da transferência... O
cálculo da concessão do potencial, mas sempre sob solicitação da CAPC. Então, a gente
não recebe demanda direto, né? Externa. Pelo menos atualmente. Atualmente, todo o tipo
de solicitação entra pela comissão, pela CAPC, remete pro Ippuc que faz o cálculo e a gente
também faz um estudo de ocupação do lote, porque muitas vezes pra você fazer o cálculo
do potencial passível de transferência você precisa fazer uma simulação de ocupação do
lote pra verificar se o próprio lote não consegue usar todo o potencial dentro do lote, que é
preferencial. Então, a gente faz a simulação de ocupação quando é necessário, quando o
lote já não tá 100% ocupado, quando já não tem uma ampliação aprovada já no lote que
não inviabiliza, né? E determina tanto o cálculo do potencial bruto do lote quanto passível de
transferência considerando a edificação histórica dentro do lote e a preservação da sua área
de ambiência. Remete esse cálculo pra CAPC que valida ou não o cálculo. Então, é sempre
a critério da CAPC. O Ippuc faz o cálculo, mas ele pode ser revisado sob solicitação do
CAPC.
MMS: Mas daí ele, digamos, que ele não concorde, ele pede um novo cálculo? Ele não
chega… ele fazer algum…
R6PE: A CAPC você quer dizer?
MMS: É.
Bruna: Não. A CAPC não refaz o cálculo, não faz cálculo. Se for pequena, às vezes a área
da matrícula do imóvel, que não precisa remeter novamente pro Ippuc ainda mais porque o
Ippuc faz parte da CAPC, então quando o próprio Ippuc presente na Comissão concorda
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com uma pequena correção de cálculo não há problema mas, em geral, se é um erro de
cálculo, uma discordância, retorna pro Ippuc.
MMS: E é comum a CAPC discordar do cálculo que é feito?
R6PE: É comum, às vezes, a CAPC discordar e é comum o requerente discordar, às vezes.
Porque, assim, o requerente ele tem sempre uma expectativa, não há um entendimento
muito claro do que é esse potencial pra transferência, tá? O requerente ele entende assim:
ele tem uma edificação histórica em um lote gigantesco de vinte mil metros quadrados, o
requerente entende que todo o potencial daquele lote inteiro pode ser transferido. Ele não
consegue entender que o potencial, primeiro, ele tem que ser preferencialmente usado no
próprio lote. Então, quando o lote pode absorver o potencial, não tem transferência. Então,
ele tem que ter... Às vezes, há uma expectativa errada por parte do requerente. Outras
vezes há espaço para ampliação no fundo do lote que poderia até absorver todo o potencial,
mas o requerente afirma e assina, às vezes, termos informando de que ele não pretende
construir a torre ou o edifício que existe no final do lote. Então, se ele se compromete em
não construir, é uma questão, assim, de tomar ciência do fato porque uma vez transferido
esse potencial, você não pode mudar de ideia e querer construir o prédio atrás. Então, é
uma questão de esclarecer o requerente, de ele assinar uma documentação de que ele
entendeu, de que transferido o potencial ele não pode mudar de ideia no futuro, né? Então,
a gente revisa o cálculo sob demanda dos requerentes. Por exemplo, às vezes, não tem
acesso pro fundo do lote, por mais que tenha espaço não tem acesso de veículos e, é
inviável abrir um acesso de veículo porque a edificação histórica não tem portas largas
suficientes, ou descaracterizaria a fachada. Economicamente não adianta fazer um anexo
muito grande pra ter acesso independente, não vai ter estacionamento de veículos e
economicamente pra ele é melhor vender o potencial e ficar com os fundos do lote vago ou
com uma edícula pequena, um anexo, só do próprio edifício da frente. Nesses casos sob
demanda do requerente pode ser revisto o cálculo também.
MMS: Entendi. Então, digamos, assim, pra ele conseguir ser atendida a demanda dele de
não usar no próprio lote, ele tem que ter uma justificativa.
R6PE: Tem que ter uma justificativa e nós temos que concordar. A CAPC e o Ippuc não são
obrigados a concordar, né? Porque se é um lote muito grande com espaço vazio, também
não é uma questão de opinião, é questão, assim, de pensar, vamos dizer, assim, no bem da
cidade. Então, se tem uma área muito grande que vai ficar desocupada, não é benéfico pra
a população da cidade, né? Não é, vamos dizer assim, não é o melhor uso possível daquele
espaço. Principalmente em áreas com grande infraestrutura, áreas centrais, áreas que tem
infraestrutura já instalada. Então é um balanço das duas coisas, né? É quase sempre em
casos em que a edificação histórica inviabiliza o acesso aos fundos, os fundos em geral não
são áreas tão grandes assim, por exemplo, você teria um predinho com 50 metros
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quadrados de pavimento e você teria que verticalizar 20 pavimentos pra você conseguir
absorver o potencial, não é economicamente viável. Você vai fazer um escritório por andar?
Então, assim, é bem complicado esse tipo de uso. O que a gente faz? Deixa um anexo,
numa área prevista pra construir um anexo, às vezes, da mesma altura da edificação
histórica ou dois pavimentos só mais alto, que daí inclusive nem dá pra perceber da rua a
existência desse anexo. Esse potencial fica no lote como reserva, pra um futuro ampliação
que essa seria a ampliação que todos, daí, concordaram que um dia pode ser construída e
daí o restante é passível de transferência.
MMS: Entendi.
R6PE: E é esse valor passível de transferência que vai pra certidão de concessão de
potencial. Não é o potencial inteiro do lote.
MMS: Entendi. E daí, da CAPC? Qual que é a atribuição dela na concessão?
R6PE: A CAPC ratifica então o parecer ou não, sempre a critério da CAPC, e ela encaminha
a deliberação pro setor responsável lá do urbanismo pra emitir a concessão de potencial,
fazer averbação na matrícula do imóvel, a CAPC também faz encaminhamento burocrático
junto à Secretaria de Urbanismo, e ela também é a ponte geral com o requerente, a ponte
oficial, né? O Ippuc, ele tem autonomia pra chamar o requerente pra conversar, mas, vamos
dizer assim, o interlocutório oficial, né? Que quando você precisa de algum tipo de
assinatura de termo de aceite, de concordância, é sempre via CAPC que ela é o órgão
oficial.
MMS: Mas quem demanda a concessão de potencial construtivo, ela entra com o pedido na
CAPC?
R6PE: Isso. Na CAPC, todos os processos entram pela CAPC.
MMS: Mas isso a concessão do potencial? A transferência não?
R6PE: Também tem que ser via CAPC. Na verdade, a transferência de potencial, ele entra
junto à Secretaria de Urbanismo com aquele formulário tradicional de transferência de
potencial, mas é um formulário já que é de edificação histórica, né? O requerente ele
demarca de que edificação histórica ele quer transferir o potencial. Porque a transferência,
quem solicita é quem vai ganhar o potencial, quem está comprando o potencial. Então, ele é
um pedido de um imóvel que não é histórico, é um pedido de um imóvel comum, de um
requerente que não tem vínculo, solicitando comprar potencial, transferir potencial na
verdade, né? Porque o Urbanismo não intermedia a compra. Se há a solicitação pra
transferência, anuência de ambos os proprietários, o Urbanismo só intermedia a
transferência em si. Quando é aberta essa solicitação de transferência, o pedido é
encaminhado pra CAPC, porque é só a CAPC que autoriza a transferência também quando
é de patrimônio histórico.
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MMS: Mas ela não faz aquele cálculo de equivalência, não tem nada a ver com ela. Ela só
autoriza?
R6PE: Isso. Eu to regularizando, eu quero construir, né? Pavimentos a mais, coeficiente a
mais, no meu edifício comum. O departamento de edificação do Urbanismo na correção do
meu projeto me dá o cálculo de quanto potencial eu preciso adquirir, ok. Eu verifico junto ao
balcão, ali no balcão de informações de Urbanismo, as opções, né? Vou comprar de
edificação histórica, vou comprar de PEG, vou comprar de outorga, onde que eu vou
comprar esse potencial. Quem faz essas simulações de cálculo é o plantão técnico lá do
Urbanismo, às vezes, pros requerentes eles simulam algumas opções de cálculo quando o
requerente já tem opções. O requerente, ele entra com esse pedido. Quando ele entra com
o pedido de transferência, aí é feito o cálculo oficial. Por que? O pedido tem que ser
mandado pra Finanças, pra Secretária de Finanças, pra reportar quanto ao valor venal, né?
Perdão, o valor do metro quadrado de ambos os imóveis, o departamento… Eu não sei
exatamente qual departamento, mas a Secretária de Urbanismo em si faz o cálculo da
proporção, né? De quanto potencial teria que ser transferindo dessa edificação histórica e
remete pra CAPC pra autorizar ou não a transferência. Qual é o papel da CAPC nesse
momento? É determinar se tá tudo ok com essa edificação histórica. Por que? Vamos voltar
lá pra concessão do potencial. A pessoa entrou com o pedido; fizemos o cálculo; foi pra
CAPC; ratificou o cálculo; foi pro requerente; ele concordou com o valor que foi calculado,
esse valor é o da certidão de concessão; emite a certidão; averba na matrícula do imóvel o
valor do potencial concedido e as condições de preservação de edificação histórica. Em
geral, pra haver a concessão tem que ter sido aprovado o alvará de restauro, a concessão é
só mediante aprovação do alvará de restauro, a obra não precisa nem ter sido iniciada.
Concedido potencial; alvará de respaldo ok; ele tem opção, ele pode transferir até 30%
desta certidão, pra iniciar a obra. Esse valor é um valor… Esses 30% iniciais, ele é
considerado que é o valor pra pessoa iniciar a obra de restauro, tá? Durante o andamento
da obra, o segundo terço do potencial, vou arredondar aqui, né? Ele também pode ser
transferido até no máximo de 70%, os últimos 30% só podem ser transferidos com o CVCO,
com a Conclusão da Obra de Restauro que originou a concessão do potencial construtivo.
Então, esse acompanhamento da obra e das condições de preservação do imóvel quem diz
é a CAPC, ouvindo o Ippuc também. Então, por isso que a CAPC é consultada na
transferência de potencial. Então, o departamento responsável pela transferência de
potencial do urbanismo remete pra CAPC, pra ela informar, pra dizer se é favorável ou não a
essa transferência de potencial. A palavra do CAPC é final pro departamento de Urbanismo,
não há uma revisão. Não tem conselho de urbanismo em cima, é sempre da CAPC a
palavra final. A CAPC, a não ser que seja a primeira transferência dentro dos 30%, pode ser
transferido. Então, a CAPC vai olhar o valor que tá sendo pedido versus o potencial, e se
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tiver dentro dos 30% é transferido. Pós isso, em geral, demanda vistoria no imóvel pra
verificar o que tá acontecendo. Então, a CAPC encaminha o processo pro Ippuc, aqui pro
setor do patrimônio histórico, e dizer como que tá o andamento da obra, se é que a obra
iniciou ou não, né? Qual estágio da obra pra verificar qual é o percentual que poderia ser
transferido ou não. Se a pessoa tá solicitando a transferência e já foi até expedido o CVCO,
porque, às vezes, a concessão mesmo acontece só após CVCO, porque os requerentes
demoram pra pedir, não é um problema isso. Então até a concessão, às vezes, acontece
depois da obra já finalizada. Então, essas solicitações de transferência, às vezes as
pessoas guardam a certidão porque não tem mercado pra vender, não houve um valor bom.
Ela não expira essa certidão de potencial, então a pessoa pode guardar, o proprietário da
edificação histórica, essa certidão e transferir quando achar melhor. Não há uma expiração,
não tem prazo pra transferir. Então, quando ele solicita a transferência do potencial, pós
obra concluída, principalmente quando já passou muito tempo decorrido da obra concluída,
a CAPC também encaminha o processo pelo Ippuc pra vistoria, pra verificar as condições de
preservar da edificação histórica, porque só pode ser transferido o potencial se a edificação
está no mesmo… Não houve alterações em relação ao alvará de restauro, obras irregulares,
né? Se tiver alteração tem que ter tudo um alvará, pelo menos. Se teve um alvará de
reforma nem que seja simplificado, tudo bem... Mas se houve alterações não aprovadas no
imóvel, então discordância com o alvará de restauro, não é permitido transferir potencial
também, ou se o imóvel tá só com problema de manutenção, a gente também pode exigir
melhorias no imóvel, antes da transferência. Por que? Porque foi gravado na matrícula do
imóvel as condições de preservação da edificação histórica. Então, essa concessão de
potencial e transferência ela não é gratuita, né? O proprietário tem uma responsabilidade de
manter o imóvel em boas condições e conforme o alvará de restauro. E toda e qualquer
modificação que ele for fazer, inclusive, pintura, troca de revestimento, obra simples, ele tem
que, no mínimo, retirar o alvará de reforma simplificada. Justamente pra ter um
acompanhamento do que tá sendo feito no imóvel tanto pelo IPPUC quanto pela CAPC.
MMS: Perfeito. Tá. No caso das UIPs quem que demanda a instituição de uma UIP? Qual
que é o procedimento pra que seja definido como UIP?
R6PE: Então, assim, tem duas situações nesse caso. Em 2016 foi aprovada a Lei
14794/2016, que é a Lei que institui a ferramenta do tombamento de preservação de
patrimônio histórico. Antes dessa Lei, existia esse cadastramento como UIP. Hoje o termo
Unidade de Interesse de Preservação, é mais um apelido. Ele não é mais um nome oficial
desses bens. O Ippuc ainda tem um apego sentimental a esse nome, e os requerentes
entendem o que é também… O que também ajuda a comunicação. Então, a gente não
abandonou o termo, mas ele não é mais o nome oficial. Antes mesmo da Lei de 2016, em
2012 foi instituído o Decreto de inventário dos bens e imóveis do patrimônio cultural, do
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município de Curitiba, que é o Decreto 2044/2012. Então, a partir desse Decreto, o termo
correto já seria chamar de Bem Imóvel Inventariado, não mais Unidade de Interesse de
Preservação. Esse Decreto instituiu uma ferramenta um pouco mais oficial e reconhecida
que é o inventário, uma das ferramentas reconhecidas nacionalmente pra preservação de
patrimônio histórico. Mas com a vinda da Lei, que ainda reconhece o inventário como
ferramenta complementar, mas que estabelece o tombamento como ferramenta plena de
preservação, agora, o trâmite de cadastramento alterou porque a Lei também trouxe a
criação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, o CMPC. Então, a CAPC mudou de
nome, ela não é mais Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural, que é a sigla CAPC,
ela agora é Câmara Técnica do Patrimônio Cultural Edificado e Paisagem Urbana, mas
manteve a sigla CACP, também pela facilidade de lidar com os requerentes. Surgiu uma
Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial que nunca existiu e um conselho acima dessas
Câmaras técnicas. Na verdade, as Câmaras são parte do conselho, né? Então, cabe agora
ao conselho o cadastramento ou não de bens de imóveis no patrimônio cultural do
município. A princípio, usando a ferramenta do tombamento. Entende-se que os bens
previamente inventariados que estavam listados no Decreto de inventário, e teve um
Decreto complementar em 2015 que acrescentou mais alguns imóveis, inclusive, na própria
Lei foi incluído uma listagem anexa revisada com todas essas… Desde o inventário,
somando o Decreto intermediário e mais algumas inserções que tiveram entre os dois fatos,
né? Então, a Lei lista no seu anexo os bens considerados já inventariados pertences ao
patrimônio histórico. Mas não automaticamente tombado, o processo de tombamento tem
que ser específico, né? Tem que ser outra. Uma seleção de pertencentes ao patrimônio e
portanto protegidos, e a Lei deixa claro isso, que eles são protegidos. Então, inserção de
bens nessa lista de inventário, e, como tombamento tanto de bens já inventariados mudando
de instância pra bens tombados ou bens que nem são cadastrados, mas que podem ser
diretamente tombados, né? Agora só mediante aprovação do Conselho.
MMS: Mas quem demanda é o próprio proprietário?
R6PE: Qualquer pessoa. A Lei estabelece, acho que no primeiro artigo, que qualquer
munícipe inclusive o próprio proprietário, mas, assim, você não tem que ter relação
nenhuma com o imóvel, não é uma especificidade da pessoa poder… de quem precisa...
Pode demandar a solicitação de estudo pra tombamento ou estudo pra cadastramento.
Então, aceita qualquer tipo de solicitação, né? Tá sendo feito agora, elaborado, uma
regulamentação interna. Vai ser uma normativa, esqueci o termo correto agora, mas uma
primeira regulamentação interna do Conselho, justamente pra tratar como vai ser o trâmite
desses processos de tombamento e de acréscimo ao inventário, de inventariação de novos
bens ou de novos inventários porque, por exemplo, pode ser feito inventário das casas de
madeira. Então, podem ser elaborados novos estudos completos de inventários de
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categorias que ainda não existem, inclusive, imaterial, né? Você pode fazer um inventário
das estátuas de bronze em praças públicas. Então, esses novos inventários e o tombamento
dos bens de imóveis que realmente é o nosso maior demanda, né? Tá sendo elaborada
essa regulamentação pra verificar como é o trâmite, mas continua essa ideia de que
qualquer pessoa pode entrar com solicitação, inclusive, o órgão público, né? Então, pode
ser iniciativa do Ippuc, da Fundação Cultural, inclusive a gente tá essa intenção de “estartar”
os pedidos, principalmente de tombamento dos bens já inventariados pra, vamos dizer
assim, terminar de vez o cadastro, né? Mas a gente já recebeu pedidos assim, do
Sr.Joãozinho por 156... Então, atualmente após a regulamentação nova não vai mais poder
receber esse tipo de pedido por um 156, né? Vai haver um procedimento, tem que ser feito
um pedido junto ao Conselho, daí, nem a CAPC junto à instância superior, conselho que é
sediado na Fundação Cultural, tem um formulário, pode ser feito até online o pedido, o
conselho já tem o formulário online que vai ser feito. Mas vai demandar algumas
informações básicas porque, às vezes, o requerente ele pede informação da casa azul na
Praça Santos Andrade. Então, tem que ter alguma informação básica de localização, de
informações básicas do que é o elemento porque pode ser um elemento imaterial, pode ser
uma obra de arte. Então, como agora abriu muito o leque, né? Então, vai ser exigido, no
mínimo, alguma explicação do porquê, qual o motivo e se a pessoa tem informações então
relevantes do bem, que possa, inclusive, que possa ajudar a análise. Então, vai ser um
processo um pouquinho mais elaborado o pedido pra abertura mas ninguém pode ser
impedido.
MMS: E pra receber uma transferência. Nesse novo modelo seriam só os bens tombados ou
os inventariados também?
R6PE: Ainda não há regulamentação, tá? Então, o potencial construtivo, a gente ainda tá
usando a legislação antiga, tá? Que fala das UIPs. Tanto pra concessão quanto pra
transferência. A partir da Lei 14794 precisa haver uma nova regulamentação tanto pra
concessão… Para transferência não, porque a gente usa a legislação comum urbanísticas,
né? Pra transferência não há uma Lei específica de patrimônio histórico, né? Assim com a
Lei hoje, qual o número dela?
MMS: 9.803?
R6PE: A gente usa a nova Lei 9.803, mas pra concessão sempre foi uma legislação
específica. Então, precisa haver uma legislação nova baseada na Lei 14794 porque a Lei,
ela traz um conceito novo que é a renovação do potencial construtivo, que não havia essa
previsão. Então, isso precisa ser regulamentado, hoje, a gente não pode aplicar porque não
há regulamentação ainda, tá? E, daí, nessa instância vai ser definido se vai haver alguma
diferenciação entre os bens tombados e os inventariados, então que eu não posso te
afirmar.
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MMS: E antes dessa regulamentação, o que é que era considerado UIP? Como que se
procedia? Porque como eu to vendo toda a trajetória, tem que dizer o que é que foi
considerado pra definir aquilo como UIP.
R6PE: Que era cadastrado… então, assim, antes… Vamos voltar no tempo então. Agora, é
através do Conselho, ok. Já sabemos como é a partir de 2016. No passado, você tem, junto
com a criação das Unidades de Interesse de Preservação, né? Que é o Decreto, não lembro
se é Lei ou Decreto que estabeleceu elas. Deixa-me pegar aqui… Cadastramento,
cadastramento não, tá, a Lei de concessão do potencial é a Lei 6337/1982 é a Lei que
definiu a criação do potencial construtivo para preservação específica de patrimônio
histórico, né? E a gente ainda usa o Decreto 408/1991 pro cálculo do potencial construtivo.
O cálculo ainda é feito por essa Lei. Desde a criação das Unidades de Interesse de
Preservação nos anos 80, aqui é uma Lei anterior a essa… esqueci… tenho que achar qual
que é? Você sabe qual que é? Você quer que eu ache pra você?
MMS: Eu não sei se eu cheguei a levantar essa. Minha primeira é a 6337.
R6PE: Eu acho que é a de... 82 a gente falou?
MMS: É.
R6PE: Na verdade, assim, a primeira listagem anexa, né? É esse Decreto aqui, o Decreto
1547/1979, ele cria o setor especial das Unidades de Interesse de Preservação, aqui tem o
nome. Foi tratado, inicialmente, como setor especial vinculado como se fosse o
zoneamento, igual você tem setor especial da maternidade só pra aquela maternidade que
existe lá? Era como se fosse isso. Então, foi entendido já que a gente não tinha ferramenta
do tombamento aqui em Curitiba, uma solução curitibana foi criar um setor especial que era
como a gente sempre fazia. Então, criou-se esse setor especial das Unidades de Interesse
de Preservação baseado na necessidade de preservar. Antes disso, se não me engano, já
tinha sido criado o setor especial histórico, mas é tudo mais ou menos próximo, né? Então,
baseado na necessidade e ele usa como uma das... Considerando é a atual legislação em
vigor do zoneamento do uso do solo. Então, é baseado mais na Lei de zoneamento do que
qualquer outra coisa, né? Então, pra preservar e conseguir promover a recuperação desses
imóveis foi criado esse setor especial, tá?
MMS: E, daí, aí tem a listagem?
R6PE: Isso. Tem. Então, aqui vem uma lista do Decreto 1547/1979 que é uma lista de, se
eu não me engano quinhentos e poucos imóveis, 586 imóveis. Não são 586 imóveis, já te
adianto, porque repete.
MMS: Tá.
R6PE: Porque a lista foi a partir da máquina, sem identificação fiscal, então houve assim
alguns equívocos que a gente já descobriu. Mas na lista tem 586 itens listados e essas são
as UIPs originais de 1979. Da onde veio essas UIPs de 1979? Grande parte delas, né? De
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que estudos veio? Então, veio do plano de preservação do acervo cultural da região
metropolitana de Curitiba, foi um estudo desenvolvido pela Comec e o Ipardes junto com
técnicos aqui do Ippuc, são pessoas que você vai ler o nome dos técnicos que são sempre
os mesmos. Em 1977, foi feito esse estudo de levantamento das edificações históricas com
interesse de preservação. Nessa época esse estudo tem fichamentos individuais de cada
um dessas imóveis, ta? E a gente tem esse fichamento preservado. A partir dessa listagem
de 1977, claro, que pegando só os imóveis de Curitiba, né? Com mais alguns acréscimos
que os técnicos aqui do Ippuc na época consideravam válidos. A nível de região
metropolitana não era interessante, mas pra Curitiba eram edifícios já considerados que,
claro, tinham que ser cadastrados; sai a listagem de 79 que é essa listagem dos 586
imóveis. Na seqüência, você tem esse daqui… o Decreto 414/1 82, esse Decreto, ele pensa
que há uma necessidade de classificar os imóveis que estavam na listagem anterior entre:
unidades, monumentos e unidades de acompanhamento. Ele separa as duas listagem e ele
é a primeira lista que tem indicação fiscal, a listagem de 1979 não tem indicação fiscal,
então ela é a mais difícil de você identificar qual que é o imóvel que, às vezes, você tem
uma casa assim: Parque Barigui, sem número. Então, nem todos a gente conseguiu
identificar até hoje, o de 1982 sim, porém ele tem um problema: ele elimina imóveis sem
explicação. Então, ele deveria classificar o Decreto de 1979, mas no meio do caminho ele
filtra e a gente tem menos de 400 imóveis aqui nessa lista. Então, somem alguns imóveis
não se sabe bem o porquê. Na seqüência em 1984, se eu não me engano, a Lei de
concessão de potencial de 1982, então da mesma época deste Decreto, né? Só que na
seqüência em 1984 sai um Decreto que considera ilegal as listagens anteriores porque não
usava a ferramenta do tombamento, tá? Então, o Decreto 196/1984, ele considera que, na
verdade, é uma briga judicial. Os proprietários entraram na justiça contra o cadastramento,
então ele considera, considerando a sentença judicial que declarou nulas as listagens
anteriores, esses atos administrativos anteriores, ele cancela. Então fica sem efeito o
Decreto 1545 e o 414, de 1982. Então, ele basicamente deixa sem efeito a listagem, mas
ele não deixa sem efeito a Lei da concessão do potencial. Então, o que acontece? Não há
uma listagem mais oficial cadastrada, mas você pode conceder o potencial porque a
concessão de potencial não vinculava especificamente uma listagem, falava que podia ser
concedido potencial pras Unidades de Interesse de Preservação consultado, e que cria a
CAPC. A CAPC é criada em 1982, o Decreto é 408/1991 que é de cálculo de potencial, ele
cria a ideia do potencial. Quando ele diz como é calculado e como é feito a concessão, ele
pensa quem vai calcular, cria a CAPC. A CAPC é criada na (lei) 408, de 1991. Então, como
ainda existe a CAPC, a Lei de concessão do potencial pra preservação do patrimônio
histórico não foi cancelada. Então, o que acontece? A gente continua trabalhando com esse
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mecanismo, tentando preservar o patrimônio histórico mas sem uma legislação específica
que lista os imóveis que são cadastrados.
MMS: Entendi. Mas vocês usam ela pra fins de concessão?
R6PE: A listagem?
MMS: É.
R6PE: Mais ou menos. A listagem passou a ser uma listagem interna da Prefeitura, tá?
MMS: Ela não é publicada?
R6PE: Não há um Decreto de publicação dessa listagem oficial. Em 1986, porque esse
Decreto que cancelou tudo foi em 1984, então em 1986 mediante essa necessidade de
entender o que tava acontecendo, ainda mais porque o Decreto de 1979 tem uma lista; o de
1982 diminui um pouco a lista; 1984 você cancela as duas listas; em 1986 é feito, dentro do
plano de preservação do acervo cultural, se eu não me engano é o nome desse projeto, é
feito um recadastramento desses imóveis. Então, os técnicos aqui do Ippuc mesmo, pegam
todas essas listagens e mais imóveis que entre uma listagem e outra foram considerados de
interesse de preservação e é feito um novo levantamento em 1986. E nós temos essas
fichas de 1986, mas não foi publicado.
MMS: Mas alguém pediu, vocês verificam...
R6PE: Pela ficha. E é implantado, né? Não sei exatamente a partir de que ano porque eu
não sei como foi… o sistema da Prefeitura, mas a partir do momento de concessão, já é
bem antigo, as guias amarelas mesmo as que saiam no fax, né? Um alerta na guia amarela
desses imóveis cadastrados que identificava eles como Unidade de Interesse de
Preservação, UIP, por isso que daí esse termo se oficializa. Pelo menos pros requerentes,
né? Por isso que eles usam esse termo.
MMS: Mas, daí, digamos assim, o fato dela… mesmo que seja internamente ser
considerada uma UIP impõe limitações.
R6PE: Sim.
MMS: Que não tem pros outros?
R6PE: Sim.
MMS: Mas daí isso legalmente não houve problema?
R6PE: Houve problemas. Mas é só quem entrava na justiça. A Prefeitura como implantava o
alerta na guia amarela do imóvel que deveria ser ouvido o Ippuc e a CPAC, a Secretaria de
Urbanismo sempre atendeu esse alerta. Então, não se expedia nenhum tipo de alvará de
reforma, construção, demolição pra esses imóveis sem consultar a CAPC e o Ippuc. Os
imóveis que acabaram sendo descadastrados ou perdidos, ou demolidos, irregularmente
nessa época... Os regularmente foram por ação judicial. Mas houve demolições ilegais que,
daí, a Prefeitura entrou com uma ação de fiscalização e, às vezes, o requerente conseguia
ganhar na justiça. Por que? Porque não havia listagem oficial publicada, não havia uma
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ferramenta de tombamento regulamentada que, nacionalmente a única ferramenta, pelo
menos, assim, era o tombamento. Existem municípios, né? Belo Horizonte, em Minas
Gerais, que trabalham com ferramenta de inventários com a mesma força do tombamento,
mas não é padrão. Nós não tínhamos nem inventario, nem o tombamento aqui.
MMS: Até 2016?
R6PE: Em 2012, o inventário e em 2016, o tombamento. Mas 2016 é a Lei com mais força,
né? Porque em 2012 era só um Decreto. Durante todo esse período não havia uma listagem
oficial, os proprietários que entravam na justiça com bons advogados e dependia do juiz,
ganhavam, né? Ganhavam o direito de demolição ou ganhavam o cancelamento da ação
fiscal, se ele já tivesse demolido sem alvará. Então, a gente foi perdendo alguns imóveis.
Mas como que era conquistado o proprietário pra ele manter o imóvel? Com incentivos.
Então, era mais uma coisa na conversa do que na força de um Decreto, de uma Lei oficial,
né? Então, você conseguia conceder o incentivo da concessão do potencial construtivo pra
transferência, você podia dar redução de IPTU, né? Pra esses imóveis havia legislação
válida pra redução de IPTU, pra preservação de patrimônio histórico e também havia uma
flexibilização em questão de, às vezes, usos comerciais. Então, a liberação de uso
comercial com porte, às vezes, superior à legislação ou sem as vagas de estacionamento
necessárias porque na edificação histórica, principalmente, na área central 100% do lote.
Então, não tem opção de vaga de estacionamento. Então, em alguns casos, os
proprietários, a maioria, viram vantagem em permanecer com essas edificações e acabaram
preservando. Por isso que a gente conseguiu manter. Hoje, a listagem tá em 649 imóveis,
né? Atualmente os imóveis inventariados e boa parte vem dessa lista original de quinhentos
e poucos imóveis de 1979, que tem se mantido desde então. Houveram perdas, mas em
percentual não são muito grandes assim. Mesmo sem a legislação específica.
MMS: Beleza. E pra UIEP?
R6PE: UIEP é outra história. Então, a UIEP é uma regulamentação, deixa eu pegar aqui, eu
separei UIEP, aqui, a UIEP, ela é de 1993. É o Decreto 380/1993. Então, qual que era a
ideia da UIEP? A UIEP originalmente, ela tinha mais ideia de você conseguir conceder
potencial pros imóveis de propriedades pública ou institucional que tinham dificuldades
nessa venda e transferência de potencial construtivo. Então, a ideia da UIEP era você, a
mesma ideia do potencial concedido de forma comum, você criar recursos pro proprietário
restaurar o imóvel. Só que de forma diferenciada. A UIEP você abria uma concessão de
potencial com fins específicos de obra de restauro daquele imóvel, e o órgão público, a
Prefeitura, no caso, é que vendia as cotas de potencial. Então, não havia uma transferência
entre pessoa física e pessoa física. Então, ela é usada, a princípio, o princípio dela é pra ser
usado mais pra proprietários institucionais, públicos, municipais, estaduais, federais... A
Mitra utilizou muito a ferramenta da UIEP, mais associações, sociedade beneficentes
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quando havia interesse de restaurar esse imóvel e não havia condições financeiras de
executar o restauro, e a CAPC entendia de que a questão da concessão de potencial e
transferência também seria inviável pra esse proprietário.
MMS: Por que é que seria inviável? Por que seria difícil?
R6PE: Porque, por exemplo, assim, pra um órgão público, às vezes, ele nem tem o título de
propriedade, as matrículas são complicadas, por exemplo, de igrejas e edifícios públicos. Eu
preciso ter uma matrícula de imóvel atualizada, correta, com todos os dados no nome do
proprietário do imóvel, eu preciso conseguir averbar nessa matrícula a cada transferência
tem que averbar a transferência do imóvel. Como que você justifica essas entradas e saídas
de dinheiro sem fim específico de um orçamento, por exemplo, da Prefeitura? Então,
burocraticamente, pra questão tributária e financeira de um órgão público não havia, pelo
menos, na época foi entendido de que era muito complexo, que era mais simples você fazer
uma arrecadação direta de dinheiro com fim específico, essa arrecadação já ia pra uma
conta de destinação específica dessa obra de restauro, né? E no início esse cálculo desse
potencial, ele era feito justamente baseado no que seria a transferência de potencial porque
era como se fosse uma transferência de potencial só que intermediada, né? Diretamente
com venda de cota pela Prefeitura.
MMS: E depois mudou essa, não há mais essa vinculação com o potencial passível de
transferência?
R6PE: Não. E o Decreto de 1993 que cria a UIEP, ele nunca diz baseado no que é que é o
cálculo, né? Então, essa que é a questão. Como ele deixou em aberto qual era a fórmula do
cálculo dessa concessão de potencial, ele só diz que é pra fins de restauro, de preservação
de edificação histórica, né? Considerada, vamos dizer assim, que tenha essa necessidade
que, vamos dizer assim, que o órgão público entende que ela é uma edificação muito
importante pra cidade, nunca diz como seria o cálculo. Então, exatamente em que momento
que isso mudou, eu não sei dizer, mas a partir de um certo momento foi vinculado ao valor
da obra de restauro. Talvez mediante um pouco de burocratização, né? De você ter que
licitar obras, com orçamentos fechados, com projeto aprovados, né? Todo o trâmite na
Prefeitura acabou sendo um pouco mais burocratizado com fiscalizações do Tribunal de
Contas e do Ministério Público, né? Então, você tinha que justificar esse valor arrecadado de
forma um pouco mais clara, então foi vinculado ao orçamento, valor orçado pela obra de
restauro, que pode dar ou não, mais cotas de potencial de que o passível de transferência
do próprio lote. É totalmente desvinculado.
MMS: E, assim, bem, duas perguntas. Primeiro, quem demanda a instituição de uma UIEP?
Vou perguntar uma por vez.
R6PE: O proprietário, no caso a Mitra, no caso a Sociedade Garibaldi, no caso da prefeitura,
a própria prefeitura… Então, como sempre no caso da concessão de potencial também o
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proprietário que demanda, né? Ele solicita então: - Solicito que edificação tal seja
cadastrada como UIEP, seja concedido o potencial construtivo pra conseguir subsidiar a
obra de restauro. Ele é responsável, o proprietário, por elaborar o projeto de restauro, por o
projeto e apresentar o orçamento, inclusive, da obra de restauro e quem determina o
cadastramento dessa edificação como UIEP também é a CAPC novamente. Isso o Decreto
1993 diz que, quem determina se é passível de cadastrar esse imóvel como UIEP, também
é a CAPC. Só que tem que sair no final um Decreto, né? Do poder executivo que determina
que tal imóvel é UIEP, é uma Unidade de Interesse Especial de Preservação. No início sai
só a oficialização do reconhecimento desse imóvel como UIEP, talvez o termo de
cadastramento seja errado porque tem que pessoas que entendem assim: Que a UIEP é um
tipo de imóvel histórico e a UIP é outro. Então, o Decreto de 1993 não é claro e há
divergência interna na Prefeitura, mas, assim, para o entendimento da CAPC atualmente a
UIEP, ela é só um cadastramento temporário de um imóvel que já é UIP para subsidiar essa
obra de restauro. Mas o Decreto de 1993, ele tem uma pegadinha no meio dele. Ele diz que
uma vez declarado esse imóvel especial de interesse de preservação, a Prefeitura é
responsável por sua manutenção e preservação. Então, a princípio, é que o potencial
oriundo da UIEP, ele pode ser renovado a cada dez anos, se eu não me engano. Então, por
exemplo, eu poderia conceder potencial hoje, vender cota de potencial pra restaurar um
imóvel hoje; daqui a dez anos esse imóvel precisa de manutenção, a Prefeitura teria
legalmente até a obrigação de vender novas cotas de potencial pra dar manutenção pra este
imóvel ou daqui a 30 anos ele precisa de um restauro seria, novamente, vendido através de
cotas de potencial. Então, esse imóvel ficaria vinculado a esse tipo de cadastramento, mas
nunca aconteceu. Não, aconteceu uma vez com o Ministério Público. Foi concedido
potencial mais de uma vez, passou por dois restauros, o edifício do Ministério Público.
MMS: Tá. Bom, ele pode então, enquanto UIP, também pedir a transferência? Ele pode ter
acumulativo os dois benefícios?
R6PE: Nunca aconteceu também.
MMS: Tá. E no caso…
R6PE: Mas não há uma solução jurídica quanto a isso. Há divergências jurídicas.
MMS: Tá. E no caso da UIP ele recebe 30% quando ele emite o alvará do restauro, e, daí,
depois ele recebe 40% durante a obra e tem toda uma fiscalização. Como que é feito isso
com a UIEP?
R6PE: O UIEP é a mesma coisa. Então, tanto o cadastramento, reconhecimento desse
imóvel como UIEP é feito pela CAPC, sai um Decreto no poder executivo; é apresentado
nesse meio tempo o projeto de restauro e o orçamento que também é aprovado pela CAPC,
como todo projeto de restauro também é aprovado pela CAPC, mas nesse caso específico o
orçamento também tem que ser aprovado pela CAPC; é feito o cálculo do número de cotas
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de potencial necessário pra subsidiar esse orçamento e é publicado um Decreto de venda
de cota de potencial relativo a esse valor. As cotas de potencial podem ser vendidas até
antes da obra iniciar, elas exatamente não têm nenhum vínculo porque é a Prefeitura que
vende, e elas a princípio vão pra uma conta. Não do proprietário nem específico pra
Prefeitura, uma conta pro fim específico da obra. E quem fiscaliza a saída desse dinheiro é a
CAPC também. Então, uma vez iniciada a obra, você tem que fazer relatórios de andamento
de medição dessa obra e remeter à CAPC, claro que junto com o orçamento. Vamos voltar
um pouco, tem um cronograma físico/financeiro, inclusive, estabelecendo etapas de
pagamento da obra pública, né? Porque entende-se que ela é uma obra pública, ela não
tem que ser licitada porque o proprietário não necessariamente ele está sobre o regime da
Prefeitura, né? No caso da Mitra, por exemplo, ela não é obrigada a licitar obras, mas a
fiscalização e o andamento é mais similar a uma obra pública. Nessas etapas de medição, é
encaminhado o relatório de medição pra CAPC que tem o fiscal responsável por esse
contrato, desculpa, é um termo de convênio. Esse termo de convênio entre essa instituição
que ganhou o direito a venda do potencial, o órgão público e a Prefeitura, é assinado esse
termo de convênio. É feito o sistema de medição; a CAPC faz vistoria na obra, se
necessário, ou encaminha ao Ippuc pra vistoria, como achar necessário, cada caso é um
caso, tá? E autoriza os pagamentos de cada etapa, até o final. Então, inclusive, aditivos ou
supressões no orçamento, exatamente como é o andamento de uma obra pública, sendo
que a fiscalização daí, em geral, é um membro da CAPC, até hoje sempre foi.
MMS: Perfeito. Tá. Você tinha comentado que o cálculo do potencial construtivo é pelo
Decreto 408, mas a 803 ela também tem um cálculo do potencial, não tem?
R6PE: A 803, ela diz assim: O que é o potencial construtivo do lote? É a área do lote vezes
o coeficiente. Nós entendemos com essa definição como definição genérica, o cálculo do
potencial pra concessão em patrimônio histórico, ele é mais específico que isso. Então,
assim, pra CAPC a Lei Nº 9803 não entra na concessão do potencial específica pra
patrimônio histórico, ela diz qual é o potencial total de um lote, qualquer que seja. Como é
feito esse cálculo a gente segue o Decreto 408 de 1991, que ele estabelece que o potencial
construtivo passível de transferência pra preservação de patrimônio histórico, ele é o
potencial do próprio lote, mais a área da edificação histórica como bonificação e menos as
ampliações existentes no lote, ou no caso de um lote que ainda tá vazio as possíveis futuras
ampliações existentes num lote que são os estudos de simulação que o IPPUC faz. Então,
esse cálculo que é bem mais complexo porque você tem que fazer o estudo de ocupação
muitas vezes, você tem que verificar a área de ambiência, de edificação histórica, você tem
que ter a área de edificação histórica, a gente usa o Decreto 408/1991 pra embasar.
MMS: Entendi. Bom, você que trata com os proprietários de UIPs, quais que são as
principais queixas que eles têm em relação ao instrumento da transferência?
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R6PE: Atualmente, que não há mercado pra venda e que o valor é muito baixo. Porque
como ela é uma negociação direta entre o proprietário de UIP e o proponente comprador
deste potencial, né? Que, em geral, o empreendedor que tá construindo alguma edificação,
esse empreendedor ele pode ir diretamente no balcão do Urbanismo encontrar algum tipo
de potencial disponível à venda, né? Qualquer que seja. Ou ele pode procurar um
proprietário de UIP ou de RPPNM e negociar a compra do potencial. Esse potencial que é
comprado diretamente, sem intermediação da Prefeitura, o valor dele de venda é baseado
no valor das cotas de potencial que a Prefeitura vende no balcão, mas ele é sempre abaixo
desse valor. Por que? Porque a compra direta no balcão da Prefeitura, ela é simples, ela é
fácil, ela é menos burocrática, a pessoa vai lá compra, paga e sai com algum título de
potencial e regulariza seu imóvel. A compra do potencial, a transferência do potencial de
edificação histórica como eu expliquei antes, ela é vinculada ao andamento da obra de
restauro ou a conservação da edificação histórica pós obra de restauração concluída. E é
um trâmite processual demorado de você verificar o valor do metro quadrado de ambos os
lotes, fazer o cálculo de equiparação, né? Pra fazer o cálculo de quantos metros quadrados
tem que ser comprado, é um processo demorado. Você tem a parte também demorada e
onerosa em cartório de averbar a transferência na matrícula do imóvel, né? E você tem essa
questão de ser pessoa física e pessoa física, né? Pessoa física não necessariamente, mas
sem a intermediação da Prefeitura. Então, às vezes, a negociação de valor também é mais
complexa. E o problema que eles têm é que até eles entrarem com esse processo pedindo a
transferência, a Prefeitura, em geral, não fornece o dado exato dessa proporção de
transferência, o que eu preciso e quanto eu tenho que transferir. Então, isso tem que
aguardar o término desse processo, isso dá uma insegurança, às vezes, pro empreendedor.
O valor que ele vai ter que pagar é muito instável, ele espera, às vezes, esse cálculo pra
verificar quanto ele vai pagar pro proprietário da UIP e o proprietário da edificação histórica
também fica nessa insegurança que ele nunca sabe, às vezes, o potencial dele vale mais
pra um imóvel em um zoneamento e vale menos pra outro pela questão da equiparação,
né? Então, é muito complexa essa fórmula, é uma dificuldade de entendimento da fórmula
da transferência em si, poucas pessoas dominam isso, ainda mais por ter que aguardar o
valor do metro quadrado do potencial. O processo não é rápido, realmente, no meio do
caminho vem pro Ippuc pra fazer vistoria, verificar o andamento, verificar o estado de
conservação, se não tiver bom encerra o processo ou a pessoa tem que fazer ações de
manutenção na casa, e você tem que ficar aguardando isso. Então, realmente, pro
empreendedor é muito mais simples ir ao balcão e comprar, por isso que o valor despenca.
Pra valer a pena fazer todo esse trâmite ou ele tem uma segurança de que aquele imóvel
está tudo ok, e não vai haver problema, né? De transferência. Ele tem que também ter um
domínio de como vai ficar o cálculo de proporção. Então, são poucos incorporadores,
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empreendedores que dominam essa área que conseguem e que usam esse mecanismo daí.
E o proprietário, às vezes, sabendo o valor do balcão de venda da Prefeitura ele cria uma
falsa expectativa de que ele vai vender por aquele valor, quando oferece um valor mais
baixo ele segura. Então, hoje, tem muito potencial parado já concedido esperando
transferência, né? Porque as pessoas se sentem, ainda mais com a crise no mercado
imobiliário que teve recentemente, né? Oferecendo cada vez menos o valor, então a pessoa
prefere estocar esse potencial como se fosse uma ação pra esperar uma melhora no
mercado financeiro.
MMS: Tá. Você tem ideia, mais ou menos, de uma média de tempo que demora na
transferência, não na concessão, na transferência de potencial?
R6PE: Não, porque a gente não acompanha até o fim do processo.
MMS: Entendi.
R6PE: Não sei dizer, mas na Secretaria de Finanças que eu saiba, pelo menos, um ou dois
meses só a primeira parada. Então, isso já demora um pouco.
MMS: Tá. Beleza. E você tem noção se, porque acho que na (lei) 1850, acho que depois
teve uma outra, que veio que era sobre a questão operacional, né? Que eles falam sobre a
transferência de titularidade do potencial construtivo. Eu sei que o Jóquei, por exemplo, é
um que aconteceu que hoje não está na mão do Jóquei o potencial.
R6PE: Não toda. É um percentual pequeno do potencial, hoje, é 1241, né? Que tá valendo.
Essa é antiga. Então, assim, não há transferência de potencial, de potencial oriundo de
patrimônio histórico pra estoque. A transferência de potencial, ela é de imóvel pra imóvel.
Então, você tem que usar em algum imóvel pra construir, pra regularizar, pra ganhar
pavimentos a mais, pro que você quiser. Você não pode transferir um título de concessão de
potencial pra outra pessoa ou pra outra empresa porque o potencial é daquele imóvel
histórico, ele só pode ser transferido acompanhando o estado de manutenção da casa.
Então, se eu desvinculo ele da edificação histórica e coloco pra uma outra pessoa física ou
uma outra empresa, como é que eu garanto a preservação da onde saiu o potencial? Não
garante. O caso do Jóquei eu não vou entrar no mérito de discutir.
MMS: É uma exceção?
R6PE: Sim.
MMS: Tá. Você falou que, talvez já tenha respondido, mas de qualquer forma, eu perguntei
quais eram as queixas, né? E eles tem alguma demanda?
R6PE: A renovação do potencial é uma demanda há muito tempo, tanto que ela foi inserida
na Lei 14794, porque o restauro de uma edificação histórica é muito caro, a legislação já
existe desde os anos 80, então você tem imóvel concedido há mais de 40 anos, 30 no
mínimo, tem muito imóveis que já precisam de novas obras de restauro ou manutenção e
que não têm mais essa fonte de recurso.
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MMS: Tá. Você sabe, você tinha comentado, assim, que o fato de existir a cota, por
exemplo, né? Como o valor dela é mais barato acaba que o preço base também se rebaixa.
Isso acabou influenciando em eles teriam ainda mais uma demanda por essa renovação?
Por exemplo, porque o montante que eles recebem acaba sendo muito mais baixo do que
eles esperavam?
R6PE: Não vinculada à questão da renovação, porque a renovação é quinze anos, né? Ela
não seria um complemento do valor. Mas uma queixa que eles têm sempre é o valor da cota
e que esse valor do potencial não paga o restauro. Então, assim, há uma dualidade nesse
potencial construtivo da UIP, né? Ele foi criado pra poder subsidiar a manutenção de
restauro das edificações históricas, mas ao mesmo tempo ele é o direito de propriedade da
pessoa, né? Você tem um imóvel, você tem um terreno na zona central; que você não pode
construir um edifício de coeficiente cinco, você tá impedido de utilizar seu direito de
construir. Então, ao mesmo tempo que essa transferência de potencial é meramente uma
transferência do direito de construir, que você está impedido de usar porque você está
preservando o patrimônio histórico, assim como no caso da RPPNM está preservando área
verde. Houve uma ideia quando ela foi criada que seria o que o dinheiro que subsidiaria o
restauro, mas, na minha opinião, são ideias divergentes, entendeu? Isso é uma opinião
pessoal minha: Eu acho que não deveriam ser misturados os dois fatos. Uma coisa é a
transferência do direito do terreno que não tá podendo ser utilizado que isso, na minha
opinião, seria uma vez só, porque você deixou de construir, deixou de construir; outra coisa
é algum mecanismo de arrecadação de dinheiro, não sei como, para subsidiar o restauro e
manutenção da edificação histórica pelo interesse público em preservar o patrimônio
cultural. Nos anos 80, os fatos foram misturados. Por que? Porque não havia o Estatuto da
Cidade, não havia ideia de transferência de potencial construtivo pra preservação de bens
culturais ou ambientais. Então, quando Curitiba criou, não sei bem se criou, mas quando foi
uma das primeiras a usar esse mecanismo, né? Nos anos 80, entendia-se que, nossa, era
uma grande vantagem, mas hoje você tem transferências só pra ressarcir o direito do
proprietário. Então, o proprietário da edificação histórica que antes tinha uma vantagem, que
era o ineditismo, só ele tinha essa possibilidade de transferência de potencial e realmente
era um recurso interessante porque não havia competição. Hoje, ele compete com
transferência de potencial mediante, por exemplo, indenização por atingimento de
equipamento público, de alagamento de via, desapropriação, tantas fontes de potencial que
é um motivo, vamos dizer assim, com menos interesse público, né? Você tá ressarcindo
financeiramente a pessoa pelo prejuízo. Então, houve uma mistura de objetivos e de
interesses dessa ferramenta e o proprietário de edificação histórica… Qual é a única
vantagem que ele tem? A somatória da área da UIP lá no cálculo, essa é a única vantagem
que ele tem, né? Que ele ainda ganha um pouquinho a mais do que se fosse, por exemplo,
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um lote inviabilizado por abertura de uma via pública por qualquer outro motivo, né? Então,
não sei bem se a ferramenta hoje com toda a competição que ela tem, se ela ainda mantém
o mesmo objetivo. Essa é uma das queixas dos proprietários, essa competição de muitas
fontes de potencial e no entender deles, assim realmente, é só o direito deles, né? Por que a
gente ainda cobra o restauro de edificações histórica. Porque não é uma opção, né? A
exigência do restauro da edificação histórica. No caso da RPPNM há uma exigência
também, o plano de manejo, você fazer todo o manejo do bosque. Mas são equiparáveis?
Você restaurar um edificação histórica, você fazer um manejo de um bosque com um lucro
que a pessoa obtém com a venda do potencial? Não sei, teria que ser melhor estudado isso.
MMS: E você sabe se eles também, se vêm, se a questão da inclusão da RPPNM também
prejudicou bastante o mercado pra eles?
R6PE: Eles não sabem muito bem a origem do potencial que tá competindo, assim, o
sentimento que eles têm é de que o valor baixou muito e que há pouco interesse em
comprar o potencial da UIP. De forma geral é esse o sentimento. Um requerente hoje
mesmo, ou ontem, me falou que a Linha Verde acabou com o potencial da UIP. Daí, você
tem que explicar que a Linha Verde é um potencial diferente, especifico pra Linha Verde, ele
não compete com a UIP. Então, você esperar que o requerente tenha esse entendimento
realmente do funcionamento da Prefeitura, ele não tem. Mas ele sabe que o mercado foi
prejudicado, que se vendia potencial nos anos 90 de forma muito mais simples e em valor
muito superior do que hoje.
MMS: Beleza. Essa aqui já foi… Bom, esse a gente meio que tava falando agora mesmo,
tipo, em relação aos instrumentos previamente estabelecidos que foram os originais, né? A
transferência e depois o solo criado, que seria a outorga. Se as novas modalidades, no caso
PEG, os vários outros potenciais semelhantes à PEG, da Arena da Baixada e tal… Se eles
são complementares ou concorrentes, né? Seriam concorrentes, né?
R6PE: Concorrentes. Mesmo a outorga, claro, que a maior competição de outorga
provavelmente deve ser a PEG porque transferência compete mais com transferência e
compra mais com compra pela questão do tipo de tramitação, né? Quem faz transferência
sabe fazer transferência, quem vai lá no balcão do urbanismo nem procura transferência e
vai só olhar as opções de venda no balcão, daí, a outorga acaba competindo com a PEG,
mas todas em si, concorrem entre si, né? Até tem, acho que ainda tem no site do urbanismo
uma ferramenta que simula, né? As diversas opções de qual seria mais econômica, né?
Então, acaba havendo uma competição. Querendo ou não.
MMS: E você acha que de todos esses instrumentos, tem algum que sai beneficiado? Que
tá despontando mais entre os outros?
R6PE: Não sei. Teria que fazer uma análise.
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MMS: Tá. Agora… Acho que já é a última pergunta, na sua percepção, em relação à
preservação do patrimônio histórico. Qual instrumento que você tá vendo como mais
eficiente? A transferência da UIP ou as cotas da UIEP?
R6PE: Não deveriam ter o mesmo objetivo, na minha opinião. Não bem o mesmo objetivo,
mas deixa eu explicar melhor. Eu acho, assim, que o órgão público ele vender cota de
potencial prevendo o restauro e a manutenção de edificações que não são de propriedade
pública, na minha opinião, não seria correto. Isso gera problemas, às vezes, de ingerência,
vamos dizer, do órgão público tendo que cuidar da obra do privado, né? Gera problemas até
jurídicos muitas vezes. Então, na minha opinião, a UIEP deveria ser utilizada como ela
funciona hoje, né? Dos mecanismos que existem, apenas para imóveis de propriedade
pública, pode sim estadual, federal, porque existe em termos de convênio muito simples
entre as instâncias, né? Como existem sempre. O Ippuc faz até projetos pras outras
instâncias públicas. Agora, a Prefeitura vender cota de potencial e repassar dinheiro pra
uma entidade privada, pra ela restaurar o seu imóvel. Qual é o ganho publico disso? Porque
nem sempre esse imóvel tem uso público, ele pode ter uso privado. Então, nesse ponto, na
minha opinião, tá um uso incorreto da ferramenta da UIEP. Apesar de que ela não especifica
que são só pra imóveis públicos, né? Mas já gerou problemas, então acho um uso incorreto.
A transferência de potencial pra mim é apenas uma compensação pelo impedimento de
direito de construir, ela não consegue pagar uma obra de restauro atualmente, e nunca vai
conseguir. Por mais que a gente tente inflacionar ela e não deveria inflacionar, porque eu
acho que ela deveria ser só uma compensação. Então, talvez, a solução... Não sei, assim...
Seria criar uma ferramenta intermediária, né? Que nem a Prefeitura se responsabilize por
arrecadar dinheiro pra uma obra privada, mas, ao mesmo tempo, uma ferramenta que seja
bem vinculada à execução de uma obra de restauro de qualidade e o interesse público de
preservar esse imóvel, né? Qual é o ganho público de preservar o patrimônio cultural desse
imóvel, mas vinculada totalmente dissociada do envolvimento financeiro, pelo menos, da
Prefeitura. Então, uma ferramenta talvez intermediária entre os dois itens seria mais
apropriada. Mas, hoje, o que consegue bancar obra de restauro que é a tua pergunta, né?
Quem é mais eficiente em preservar o patrimônio histórico é só o UIEP. A transferência não
faz isso.
MMS: Beleza. É isso. Gente, é muito complexo!
R6PE: É, né? Quer ver que eu lembrei de uma coisa? É que não queria interromper no
meio.
MMS: Pode falar.
R6PE: Eu tenho um processo de transferência de potencial. Você quer dar uma olhada o
tempo que foi dele?
MMS: Pode ser.
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R6PE: Eu vou só abrir minha tabela pra eu achar o numero dele. Tá aqui o processo, eu só
preciso lembrar qual é ele.
MMS: Tranqüilo.
R6PE: Aqui a gente tem até processos que são patrimônio histórico.
R6PE: Tem processo que fica tramitando na Prefeitura muito tempo.
R6PE: Aqui, ó: Então, isso aqui é pedido de transferência de potencial de UIP. Não é um
processo específico, ele foi cadastrado junto... Equipe de assessoria técnica, nem sei o que
é isso. É um formulário do departamento de Urbanismo, né? Então, da onde que ele tá
adquirindo. Mas olhe, serve pra tudo, pra PEG, UIEP. Então eu acho que é o mesmo
formulário de compra, só que quando é transferência ele tem que colocar quem tá cedendo
o potencial que, no caso aqui, é uma UIP, né? Outros potenciais, vem identificação aqui. Ele
tem que apresentar o pedido; as matrículas de ambos os imóveis, isso daqui é averbação da
transferência que eu falo pra você. Então, fica averbada a concessão de preservação de
potencial construtivo, os condicionantes que foi execução no imóvel de restauro e qual é o
valor que foi concedido em metros quadrados, quantos metros quadrados foram concedidos.
E todas as transferências vão sendo gravadas, do imóvel para imóvel específico, né? Então,
transferiu para um imóvel da matrícula tal. Isso aqui grava na matrícula do imóvel que
recebe também. Fica bem vinculado.
MMS: Eu só fiquei pensando que eles devem ter algum problema que eu acho que eles
nunca conseguem esgotar todo o potencial.
R6PE: Os proprietários?
MMS: É. Porque, assim...
R6PE: Vai picadinho.
MMS: Exatamente. Vai picadinho e, às vezes, vai chegar no finalzinho ali que você não vai
conseguir.
R6PE: Então, mas daí o que acontece quando a pessoa tem mais imóveis, ela transfere 50
metros quadrados desse restante de outro. Por que? A pessoa que adquire o potencial, ela
pode adquirir de fontes diversa, então quase sempre a última transferência é uma ninharia
que é só pra matar o final. Então, aqui a gente recebe a guia amarela dos dois, a certidão de
construção de potencial.
MMS: Essa que foi feita lá atrás?
R6PE: É a mesma desde o início. Essa é a número 82, inclusive, é uma bem antiga. Deixa
eu ver de quando que ela é... 2011, nem é tão antiga assim. Essa 82, ela dizia que a mesma
metragem que tá aqui é a metragem lá na matrícula, foi concedido, tá?
MMS: Então tá transferindo o total?
R6PE: Não. Isso aqui não quer dizer. Isso aqui é a certidão original, lá de 2011. Isso aqui
nunca muda. O que ele tá solicitando a transferência tá aqui no início.
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MMS: Ah, o quanto...
R6PE: Eu acho que não tem exatamente quanto porque a conta acontece em algum lugar
no meio do caminho.
MMS: Ah, sim. Que daí ele vai ter que fazer a equivalência pra ver.
R6PE: Aqui a pessoa entrou pedindo. E, na verdade, ele quer saber se tá livre o potencial
porque, às vezes, tem alguma pendência. E qual o valor do metro quadrado, né? Então, é
uma questão, assim, e olha: Perguntando qual o valor atualizado do metro quadrado, valor
financeiro, né? Não é a Prefeitura que diz isso. Então, ó a falta de entendimento, eles têm
muita falta de entendimento. Acho que a gente é muito complexo, na verdade, sendo
sincera. Como você disse é complexo pra você, imagina pra uma pessoa. Então, a
documentação aí vem pra nós... Primeiro vai pra verificar se há disponibilidade. Então, eles
têm uma tabela de controle lá que é o potencial original, todas as transferências que foram
feitas e qual é o potencial remanescente.
MMS: Nossa. Nada.
R6PE: Aham. Foi bem o que você disse. Então, tem 35 metros quadrados aqui mesmo
sendo só 35 metros quadrados o: imóvel possui... Ok?
MMS: Uhum.
R6PE: Aí, pra informar o valor unitário do metro quadrado. Isso foi em... Vamos ver quando
que a pessoa começou o processo... 21 de setembro, até agora tá rápido... Cinco de
outubro, foi só 15 dias, tá bom, né? 15 dias pra gente concluir que eles têm 35 metros
quadrados, aí foi pra Finanças pra mandar o valor do ITBI, ok. E veio também... Ah esse
aqui é a avaliação da UIP, né? O valor também, o lote mínimo da UIP, tudo da Finanças lá.
Até que foi rápido. Cinco de outubro... Nossa que milagre... O que é que aconteceu aqui? 10
de outubro foi rápido, né? [nome do representante 4 do poder executivo] pelo menos disse
que demora mais. Eu não sei dizer. Mas eles reclamam que demora. Aí, eles têm que
concordar... É complexo. Então, vem a avaliação e eles têm que concordar. Se eles
discordam, eles podem apresentar uma avaliação isolada, eles pode contra argumentar com
o Finanças se eles discordarem. Não discordaram, né? Aí, vai pra CAPC.
MMS: Pra ver se ta tudo ok.
R6PE: E a CAPC manda pra nós.
MMS: Pra vocês fazerem vistoria?
R6PE: Isso. Então, ó, porque já tem CVCO então é igual eu te falei, depois o CVCO é feito
pra análise das condições da edificação considerando o CVCO expedido em 2008. Então,
faz muito tempo que tem o CVCO, tem que ir lá dar uma olhada como é que tá casa.
MMS: E se tiver, tipo assim, digamos, que ele terminou a obra faz dez anos. A obra pode tá
num estado não bom. Aí, vocês têm que exigir que ele faça a manutenção pra ele conseguir
transferir os 35 metros quadrados.
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R6PE: Mas é isso. Mas, por exemplo, se a gente chega lá é uma oportunidade de fazer uma
vistoria compulsória que ele tem que autorizar. Então, assim, chegou lá, é só manutenção e
conservação, mas realmente problemática, existe. Normal o desgaste de um imóvel como a
sua casa tá desgastada, mas nada pode transferir.
MMS: Sim.
R6PE: Alteração irregular que houve uma descaracterização ou algum problema grande,
trocou o telhado, né? Abre-se a ação de fiscalização de obras. Mas a pessoa, em teoria, tem
ciência quando solicitou o potencial de que há obrigatoriedade de preservar e conservar.
Então, é um imóvel com mais responsabilidade, né?
MMS: Sim.
R6PE: Então a gente foi, aqui tá até o alvará no final que a Maria Paula colocou que é pra
comparar. Então, a gente leva o alvará original de restauro pra lá ver... É como se fosse
CVCO quase, pra verificar se tá conforme o projeto. Se tem uma divisória interna, coisas
que não são danosas à casa, não é um problema. Problema são descaracterizações
mesmo, tá?
MMS: Entendi. Então, ele é de setembro... Que dia de setembro mesmo que ele deu
entrada?
R6PE: 21 de setembro, final de setembro. Foi bem rápido, dois meses. Chegou pra nós em
24 de outubro, um mês. Foi relativamente rápido. A gente tá há um mês tentando marcar a
vistoria. Então, muitas vezes a demora não é bem culpa nossa.
MMS: Digamos, vocês fizeram a vistoria, deram o retorno e digamos que pode
comercializar. Aí, vai pra CAPC e retorna isso pro Urbanismo?
R6PE: Diz que é autorizada a transferência do potencial.
MMS: E daí o Urbanismo que chama o requerente.
R6PE: Isso.
MMS: Tá.
R6PE: Aí, quem chama o requerente, assina o termo...
MMS: Aí já sai a certidão de transferência?
R6PE: Já sai a certidão, averba na matrícula. Aqui no final do processo, termina com a
matrícula do imóvel averbado. Termina esse processo...
MMS: Mas com a certidão que vai ser emitida...
R6PE: Não é certidão. A certidão é de concessão.
MMS: Tá. Mas também quem recebe vai ter uma certidão de transferência.
R6PE: Sim.
MMS: Então, digamos, da CAPC foi pro Urbanismo e o Urbanismo emitiu a certidão de
transferência. Com a certidão de transferência o cara já pode dar o andamento à obra dele,
mesmo sem o...
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R6PE: Não. Só termina e ele só ganha a certidão depois de tudo averbado. Tem que
averbar na matrícula. Primeira coisa que eles vão pedir aqui é se as matrículas já estão
desatualizadas que, às vezes, acontece é apresentar matrícula atualizada do imóvel, todos
os dois, se já tiver desatualizada. Outra coisa que eles pedem é também mais um ok. Igual
aconteceu aqui quando a Finanças avaliou o imóvel, um concordo de ambas as pessoas
tem que vim também. Aí averba nas duas matrículas, vem aqui no final, vai pra, acho que o
jurídico faz o texto minuta pra fazer averbação na matrícula, deve ser demorado. Teria que
pegar um processo de início ao fim. Um processo não é, né? Pra ter certeza mesmo tinha
que fazer um estudo e fazer uma média. Por isso que é difícil dizer quanto tempo demora
porque, por exemplo, eu fico meses pra tentar marcar uma vistoria. Se eu não tivesse
conseguido... A gente não conseguiu contato com esse caso aqui, o cara tá viajando, vai
voltar não sei quando, às vezes, o telefone não funciona. Quando é esse problema a gente
tem que mandar de volta pra CAPC falando: - Não conseguimos contato. A CAPC coloca lá
no interlocutório lá do Urbanismo, aquele balcãozão do protocolo lá, coloca no sistema, né?
No protocolo pro requerente, para o requerente entrar em contato para agendamento de
vistoria. Até a pessoa ver isso no SUP... Então, assim, tem processos que demoram por
motivos alheios à Prefeitura, assim, por isso que pegar um processo isolado é complicado,
por exemplo, aqui também avaliação do valor venal do imóvel, pode ser que ele tenha mais
atualizado por algum outro motivo. Esse CVCO é de 2008, já tem um ITBI, talvez, houve
uma venda no meio do caminho, né? Não sei caso a caso, talvez, imóveis que nunca foram
avaliados já é mais complexo, né? Que não houve venda e transferências recentes. Então,
depende do caso, depende se a Finanças já tem um dado mais atualizado ou não. Porque é
exatamente aquela avaliação pra ITBI. Então, ela não é o valor venal que já tá lá no metro
quadrado do IPTU, tem que ser atualizada, né?
MMS: Entendi.
R6PE: E vamos pensar que tem UIPs que nunca, né? A UIP tá lá desde mil novecentos e
bolinha e não tem trâmites junto com a Prefeitura, muitas vezes. Nunca trocou o proprietário,
é espólio de fulano de tal ainda e já morreu já. Então, tem imóveis que são mais complexos
que outros tanto que, assim, os requerentes que estão mais ansiosos pela renovação são os
imóveis que estão em ótimo estado, que todo mundo sabe e que são regulamentados. Por
exemplo, o Solar dos Leões na João Gualberto recebe proposta de compra de potencial o
tempo todo porque eles sabem que é um potencial que não tem problema, o dono é o
BNDES, acha que vai ter algum problema de documentação? De conservação? Aquilo tá
impecável. Então, assim, esses imóveis que... Só que ele já transferiu o potencial... Eles são
pessoas que ligam de vez em quando: - E aí, vai ter a renovação? Porque eles sabem que
eles vendem na hora que renovar, porque as pessoas compram, né?
MMS: Tem mais segurança.
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R6PE: Mais segurança, é uma compra com segurança. É diferente de imóveis que vai
começar o restauro ainda, né? Então, ou a gente não sabe nem se terminou o restauro, ou
se tem o CVCO, ou CVCO tem muito tempo e tá lá o imóvel largado. Espero que eu tenha
ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, pergunte.

Fim da entrevista.

270

Transcrição da entrevista realizada com os representantes 1 e 2 dos
Proprietários

Data da entrevista: 05 de outubro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 81 minutos

Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, então, a primeira pergunta é pra entender melhor
essa entidade que vocês representam, que no caso seria a Apave, quem ela representa,
quais interesse defende e qual a abrangência de atuação.
Representante 1 dos Proprietários (R1P): Nós somos 100% apartidários, somos
voluntários todos, né? Foi fundada em 9 de abril de 2011, por iniciativa de proprietários de
áreas verdes e de RPPNs, tanto na região de Curitiba aqui, como tinha proprietários de uma
outra RPPN, né? E protetores da natureza.
MMS: E daí vocês criaram essa associação com qual finalidade?
R1P: Com o principal intuito, o nosso… bom, a missão tem que ter: seria preservar,
proteger, conservar as matas nativas de Curitiba e Região Metropolitana e seus recursos
naturais. Mas o nosso principal objetivo é ampliar o número de reservas particulares em
Curitiba e Regão Metropolitana.
MMS: Entendi.
R1P: Só que hoje a gente já tá também vinculado ao movimento nacional, né? Mas este é
nosso principal objetivo. E, aí, é que a gente explica o que são as reservas particulares do
patrimônio natural, né? Algumas informações, porque isso aqui tá bem atualizado, saiu esse
ano, né? Sobre Curitiba e Região Metropolitana, o que vem acontecendo, né? Tá aqui.
MMS: Mas o incentivo vocês só têm pra Curitiba, não tem pra Região Metropolitana?
R1P: O incentivo é só pra Curitiba. O que tá saindo agora é do Paraná, que acabou de sair
agora, que é esse edital de PSA, pagamentos por serviços ambientais, pelo Governo do
Estado.
Representante 2 dos Proprietários (R2P): Que é pra grande áreas no…
R1P: É pra todas as RPPNMs.
R2P: Mas serve especialmente pras grandes áreas no estado.
R1P: Na verdade, ela inclui: as locais, as RPPNMs em Curitiba, e no Paraná que são, no
total, duzentas e tantas. Que o número exato eu não sei. Pra Curitiba, porque o mínimo vai
ser dez mil, o máximo vai ser cinquenta mil.
MMS: Você diz de metragem?
R1P: De valor.
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R2P: Anual.
R1P: Dez mil por ano, máximo cinquenta mil. Só que pelos cálculos que eles fizeram lá e se
basearam e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê… as RPPNMs em Curitiba, por
serem consideradas áreas pequenas, o que elas vão receber é o mínimo: é dez mil por ano.
Nós já estamos questionando isso no seguinte sentido, dizendo que elas podem ser
pequenas, mas esse pequeno ele é muito importante pra cidade. Então, que a gente
gostaria que no futuro fossem usados outros…
R2P: Critérios.
R1P: Critérios, pra se avaliar, porque a gente sabe porque a gente tá vinculado ao
Movimento da Confederação Nacional das RPPNs. Então, a gente coloca que aqui a gente
tem aqui o que? Três hectares, né? Trinta mil, três hectares não é isso, né?
R2P: É.
R1P: E aí o fulano lá preserva lá no interior de não sei da onde… Aí parece que isso que a
gente tem aqui é nada. Mas espera aí, esse nada dentro de um centro urbano unindo esse
nadinha aqui com mais um nadinha dali, né?
R2P: Nacionalmente tem quanto? Umas duas mil?
R1P: Mil quinhentas e sessenta, por aí. No último levantamento que nós... que tudo vem
chegando mais unidades, é mil quinhentas e poucas RPPNs em… mas Curitiba, agora, ela,
depois da inauguração da inauguração da vigézima segunda, que foi feita agora esse ano,
ela passa a ser a cidade que tem… a cidade, né? Capital, vamos colocar como capital.
Capital com maior número de RPPNs criadas. É que o M foi Curitiba colocou. O Movimento
Nacional falou que é pra tirar esse M. Nós não vamos tirar porque nós não vamos discutir
por causa de um “M”, não é verdade? Mas Curitiba passa a ser a capital com o maior
número de reservas particulares, quer dizer, meu Deus do céu, quando é que esse Ippuc vai
acordar pra dizer: “Opa, meu Deu, que coisa extraordinária. Olha isso aqui. Nós podemos
com isso aqui…”. A Prefeitura poderia pensar, né?

Em outras coisas, em conseguir

incentivos…
R2P: A gente já tá no centro do planejamento urbano.
R1P: Sabe? Conseguir incentivos internacionais, entendeu? Não é verdade? Chamar de
novo atenção pra Curitiba.
R2P: O Greca de vez em quando ele tem essa coisa de chamar de capital ecológica, o
Greca percebe isso.
R1P: Mas você entendeu que isso seria fabuloso, né? E vou dizer uma coisa, desculpe
puxar a sardinha, mas vou puxar, quando nós criamos a Apave, em 2011, tinham três
RPPNMs em Curitiba, apenas três, com vinte e cinco mil metros de floresta preservada, era
isso que tinha, quando nós entramos. Aí graças a todo… foi o primeiro momento que daí a
Prefeitura de Curitiba fez uma parceria com o [inaudível] da SPVS pra visitar em torno de mil
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areas… foi assim que nós entramos nisso, que nós viemos a conhecê-los e começamos a
fazer reuniões aqui. E foi assim que em 2011 nós criamos a Apave. E aí, nós fomos
descobrindo... porque reunia proprietários também, e aí nós descobrimos que... por que que
não tinha mais? Porque não funciona. Precisava de regulamentação na lei e foi a partir dali,
e a gente coloca aqui inclusive, né? As regulamentações, olha aqui ó, tá tudo o aqui, tá aqui
o quadro, né? Em 2011, por ocasião da fundação da Apave, havia somente três RPPNMs
em Curitiba, totalizando vite e cinco mil metros. E assim vai, tá? Aqui a gente explica
realmente. E fomos nós fizemos isso acontecer. Nós, com ajuda de comissão ambiental da
OAB, Ministério Público, pessoas que são como a gente… “vamos dialogar” e também
pessoas dentro dos órgãos públicos, né, [nome do representante 2 dos proprietários]? Que
a gente recebeu ajuda da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na época do Gustavo, a
Secretária de Finanças nos recebeu, aí a irmã dele, que era secretária na época, nos
recebia, todos eles nos receberam na gestão passada. Nessa gestão, tirando a [nome de
funcionária da Secretaria do Meio Ambiente], que entende... porque a [nome de funcionária
da Secretaria do Meio Ambiente] era secretária do Meio Ambiente do Ducci quando nós
começamos, em 2012. Era o último ano do Ducci. E ali nós já conseguimos um avanço no
decreto que saiu, né? E a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente] entende
essa nossa causa. Agora, a gente não viu nessa gestão ainda, nunca conseguimos, né?
Chegar ao Greca, sabe? Sabe, assim, né? Mas, recentemente, nós fomos homenageados
na Câmara Municipal de Curitiba pra mostrar…
R2P: A Câmara Municipal tem uma visão legal.
R1P: Muito boa.
R2P: A Câmara Municipal homenageou o [nome de proprietário de RPPNM].
R1P: Que é da RPPNM Geronasso. O [nome de outro proprietáro de RPPNM], que é da
RPPNM Campo Largo. Eu já tinha recebido homenagem anterior da Câmara, mas aí
indicamos a [nome de representante da Apave], da nossa associação aqui. Eles me
chamaram pra ser a oradora, né? Pra homenagear. Então, os vereadores nos conhecem e
reconhecem, entendem, e reconhecem. Agora, essa gestão, entrou e nós fomos tratados
que nem marginal. A gente não consegue nem trazer nenhum deles aqui, não é [nome do
representante 2 dos proprietários]? Pra dizer: “ó, vamos conversar”. Aqui foi em 2014, foi
quando eu recebi o prêmio. Por isso que aí agora a gente vai indicando outros, né? Então, o
próprio [nome de vereador de Curitiba].
R2P: [nome de outros dois vereadores de Curitiba].
R1P: Foram até a secretária do Meio Ambiente junto com a gente pra dizer: “secretária,
conte com a gente”. Você entendeu? Enfim…
MMS: A segunda pergunta talvez entre um pouco nisso, que é especificamente em relação
a regulamentação, né? Vocês comentaram os decretos e leis. Da aplicação mesmo das
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normativas. De que forma que a instituição interage com o poder executivo e legislativo? Aí,
assim, vocês comentaram, né? De alguns parceiros que vocês tem. Mas eu queria saber se
vocês tão em algum conselho? Se vocês participaram de algum tipo de reunião? Alguma
coisa que…
R1P: Várias. Audiências públicas nós estivemos presentes desde o início, né, [nome do
representante 2 dos proprietários]? Audiência públicas. Eu me lembro que eu passava até
meio que por chata na gestão passada, que eu me lembro que o secretário dizia: “[nome da
representante 1 dos proprietários], você não precisa falar que nós já sabemos, né?”. A gente
que ia junto, né? O [nome do representante 2 dos proprietários] acompanhou bastante
agora, né, [nome do representante 2 dos proprietários]? Essas audiência públicas…
R2P: Zoneamento.
R1P: Zoneamento e tudo mais.
R2P: A gente foi… eu, particularmente, fui na do Boa Vista e depois no Palácio do Arcos.
MMS: Mas vocês não tem cadeira em nenhuma conselho?
R1P: Não temos e vou te dizer porquê. Porque o conselho municipal aqui de Curitiba, essa
é uma das questões, porque nós pedimos transparência, nós cada vez que tem eleições a
gente lança uma carta aberta aos candidatos e lançamos quando foi essa gestão que
entrou, e eu tenho o link, posso te passar, das cinco medidas que a gente pediu, né? O
Greca assinou inclusive, né? Que a gente pede a transparência, etc e tal. Mas esse
Conselho do Meio Ambiente não funciona.
R2P: Resumindo, a gente não tem assento de Conselho nenhum.
MMS: E com a Câmara, vocês tem algum tipo de relação, em termos de regulamentação?
Alguma coisa assim?
R2P: Na Câmara a gente tem um... qual que é o decreto nosso de transparência? De
transparência de corte árvores.
R1P: Ainda não. Ainda tá tramitando. É uma das medidas. São coisas que a gente insiste
bastante mas a gente encontra bastante dificuldade, né? Mas são cinco medidas que… eu
te passo depois o link da…
R2P: Uma das medidas que a gente tá trabalhando é que tivesse transparência no corte de
árvore... que fosse publicado na internet com 30 dias de antecedência.
MMS: Mas, então, foi uma proposta de vocês?
R1P: Sim.
MMS: E daí vocês entraram através de um vereador com a solicitação?
R1P: É, esse vereador… ele por conta dele, entendeu? Ele por conta dele, né? Mas, antes
disso, lá no início pra aprovação da nova lei da RPPNM de 2015 – o [nome do representante
2 dos proprietários] ainda não estava aqui com a gente – nós tivemos na Câmara e tivemos,
assim, porque já nos conheciam, frequentavam, estavam vindo às nossas reuniões e foi

274

graças justamente ao apoio desses vereadores que nós conseguimos fazer com que a nova
lei, a de 2015, fosse aprovada. Foi um parto, porque eu me lembro que aquele dia tava eu, o
[nome de proprietário de RPPNM] e [nome de outro proprietário de RPPNM] naquela
Câmara. Eu não sabia dessas coisas, como é que eram. Os caras disseram: “não vai
passar”, “não vai dar tempo”, não sei das quantas… Aí vinha o assessor do [nome de um
vereador de Curitiba], me orientava e dizia assim: “você vai lá agora e fala com fulano, mas
você só tem 3 segundos”. Eu chegava com o nosso cartãozinho da Apave e dizia: “ó, tem
isso, aqui nós precisamos que seja aprovado”. Foi tudo assim. Então, a gente tá ali, a gente
se faz presente, se for lá na Câmara e perguntar…
R2P: Acho que o legislativo dialoga melhor.
R1P: Sim. E outra coisa, este ano…
R2P: São mais receptivos a ouvir, a dialogar do que o executivo.
R1P: Sim. Sim. E este ano, inclusive, nós fomos muito apoiados pelo Secretário Estadual de
Meio Ambiente, que começou a interagir com a gente dentro do nosso grupo no facebook.
R2P: Ele veio aqui.
R1P: E aí, o que acontece? Essa pessoa... antes de ele vir aqui, ele nos chamou pra uma
reunião, pra nós falar do PSA que tava saindo, né? E nessa reunião nós não tocamos no
assunto da RPPNM em Curitiba, ele falou, ele colocou… “Estamos sabendo que vocês tem
dificuldade, né?”. Eu vou te passar um relatório que eu tive de fazer e aí você vai ver ali. Ele
falou assim: “eu conheço o vice-prefeito eu posso levar, né?”. E foi o que ele fez. Ele
conversou com a Secretaria de Meio ambiente e tem lá, depois eu te passo esse relatório
que eu fiz e você vai ver todas as nossas reuniões, ali tem tudo. Do ano passado pra cá, o
relatório tem que colocar tudo. A reunião do Secretário Estadual do Meio ambiente com o
vice-prefeito solicitando apoio pras RPPNMs em Curitiba. Este homem depois veio aqui, pra
nos conhecer pessoalmente nessas rodas de conversas que a gente faz no sábado, e não
só isso, quando ele soube que Piraquara, tinha um problema de áreas de Piraquara não
regularizadas, ele nos chamou na semana seguinte e, graças a justamente a ele, cem áreas
estão tendo a possibilidade de serem regularizadas em Piraquara. Ele chamou daí o
presidente do ITCG e aí o Secretário do Meio Ambiente de Piraquara, Prefeito de Piraquara.
E isso, eu vou te passar o relatório, aí você olha lá e vê, tem o nome da Apave. A gente tava
justamente…
R2P: Tá com um bom apoio também.
R1P: É bem isso que… mas eu vou te passar a carta aberta, já te passo direito ali, dois mil
e… quando foi, 2016, né [nome do representante 2 dos proprietários]? As eleições locais
aqui, né?
R2P: Foi.
R1P: E a gente tá lutando pra que essas medidas sejam aprovadas, mas, por enquanto…
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MMS: Bom, uma vez que vocês… no teu caso você falou que ainda não foi reconhecido,
né? Vocês ainda não recebeu potencial construtivo, mas pra RPPNMs que já receberam
potencial construtivo, como que vocês fizeram pra comercializar esse potencial? O
Município atual de alguma forma, fazendo uma intermediação com quem tinha interesse de
adquirir potencial, ou vocês já sabia quem tinha interesse? Como que vocês fizeram?
R2P: Sem o Município.
MMS: Sem o Município.
R2P: Sem o Município. Sempre construtores com proprietários.
MMS: Mas vocês que procuravam os construtores ou eles já sabiam que vocês tinham
potencial e procuravam?
R2P: As duas coisas, tem no site da Secretaria de Urbanismo, tem lá uma relação de todos
os proprietários, de todas as reservas, de todos os proprietários de RPPNMs e de UIPs
também. E lá tem o nome de cada um…
R1P: Eles telefonam pra gente, né? Eu não tenho ainda, mas chegavam a me telefonar:
“olha, tem potencial pra vender?”. Eles procuram.
R2P: Então, é um mercado…
MMS: Paralelo, né?
R1P: Então, carta aberta aos cidadãos de Curitiba e Região Metropolitana, lançou em 2016,
tá? Já mandei no Whatsapp, que ali você vai ver, né? A primeira medida foi a que foi
apresentada na Câmara, né? E aí, pra você ler depois, você pega e você vai ver a primeira,
né? Que era essa aqui, né? Disponibilização de toda e qualquer autorização e/ou licença
ambiental pra corta de árvores e/ou supressão de áreas verdes com suas respectivas
justificativas técnicas para livre consulta dos cidadãos via internet, como o [nome do
representante 2 dos proprietários] falou, com 30 dias de antecedência o corte para que o
qualquer cidadão possa constatar se as justificativas técnicas apresentadas correspondem
ou não com a realidade observada. É óbvio nós não somos burros, né? Nós sabemos onde
é que nós estamos mexendo, entendeu? Porque agora que o sujeito tem que bota a
assinaturinha dele ali, acaba, né [nome do representante 2 dos proprietários]? Com tudo
isso que a gente sabe que já aconteceu nessa cidade. Só que a gente não vai mexer com
isso, não é a nossa… né? [nome do representante 2 dos proprietários]. Nós não
queremos… isso não é da nossa competência, né? E aí a gente vai colocando aqui. Aqui as
medidas compensatórias, indicadores ambientais, são super importantes, tem cidades hoje
que já tem indicadores ambientais, né? Conselhos Municipais de Meio Ambiente, tá aqui ó:
revisão dos modelos de funcionamento e de participação da sociedade organizada visando
a transformação dos conselhos municipais e meio ambiente em verdadeiros fóruns abertos
para o debate das questões municipais em nível municipal. Eu não vou perder meu tempo.
Eu fui, [nome do representante 2 dos proprietários]. Eu fui como observadora, entendeu? Eu
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falei pro [nome de proprietário de RPPNM] e os outros ali: “eu não vou perder o meu tempo,
porque isso aqui, não sou eu que vou mudar”, entendeu? Eu não vou, quem manda é o
outro. O [nome de outro proprietário de RPPNM] foi, não sei mais quem foi… A gente
percebeu que o negócio ali não funcionava, quem manda é o Ippuc e ponto final. E
incentivos financeiros que… tá vendo? Não só…
R2P: O potencial.
R1P: O potencial, né? Mas que também, né? Pagamento por serviços ambientais, o IPTU
verde, potencial construtivo, ICS ecológico, entre outros. Tá aqui, né? A gente tá pedindo, a
gente incomoda, né, [nome do representante 2 dos proprietários]? A gente incomoda, mas
no bom sentido. Já te mandei, tá?
MMS: Obrigada. Bem, especificamente, então, agora em relação aos instrumentos, falando
justamente da relação entre eles. Então, em Curitiba, a gente tem a transferência, tem a
outorga onerosa e tem a PEG, né? Que são as cotas de potencial construtivo. Na visão de
proprietários de áreas verdes, como que se dá a relação da transferência em relação aos
demais instrumentos. Complementar ou concorrencial?
R1P: O que você acha, [nome do representante 2 dos proprietários]?
R2P: Pergunta muito difícil. Eu acho que até certo aspecto é complementar, em certo
aspecto é concorrencial. Por exemplo, tem determinada outorga onerora, [inaudível], é
ótima. Acho que dialoga bem a outorga onerosa e a transferência de potencial. Elas são
complementares, porque alguns tamanhos de potencial não vale muito a pena fazer
transferência. Então, a Prefeitura vende diretamente e não tem problema. Alguns casos,
pode ser concorrencial, porque você tem lá uma transferência de quinhentos metros
quadrados, ele pode fazer isso ou com a Prefeitura ou pode fazer com a transferência de
potencial. Seja de um UIP ou seja de RPPNM. Aí, nesse caso, pode se entender que seja
concorrencial, porque o construtor tem a opção de escolher um ou outro.
R1P: Me parece que aí que tem um problema bem sério. Do que a gente já ouviu falar, né?
É porque enquanto tinha pouca RPPNM, não tinha muito potencial no mercado, tudo bem.
Mas agora tem. Mas também tudo isso pode ser regulamentado também, né? Não sei. Mas
eu acho que a prefeitura nos vê como concorrentes, isso é o que a gente ouve falar. Mas
foram eles mesmos que nos colocaram no mesmo pacote. Como é que você isso?
R2P: Começa… acho que isso começa um passo anterior. Por que que o Ippuc não põe
coeficiente um pra cidade toda? Por que que o Ippuc manteve coeficiente dois, manteve
coeficiente quatro, quando todo mundo no urbanismo hoje moderno, todas as urbanistas
que foram lá na Câmara falaram: “direito de construir é da prefeitura, não é do proprietário
do terreno”. O Ippuc podia tá aí criando um volume de potencial muito maior. Tá bom, então,
não vamos transformar toda a cidade em um, mas podia fazer um gradiente, você tá
fazendo um plano de dez anos. Fala: “ó, começa em quatro e vai terminar em dois daqui a
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dez anos”. Então, quem... acho que de certa forma estreitou o mercado... eu não vi todo o
zoneamento, eu imagino que tenho sido criado mais uso de potencial do que tinha até
então. Acho que dei uma pinçada por cima e parece que sim. Mas teria um campo aí muito
maior, que aí usasse os instrumentos pra outorga onerosa, usasse pra preservação
ambiental e usasse pra preservação cultural. Veja que o Ippuc tem essa preocupação de
segregar esses usos e essa preocupação não nasceu na gestão atual. A gestão atual
adotou o que o Ippuc já pensava na gestão do Gustavo Fruet. O Gustavo resolveu mandar
uma Lei de Zoneamento, nessa Lei de Zoneamento, disfarçadamente lá, muito, assim, não
tava sendo discutido nada, foi enviada pra Câmara, ninguém tinha discutido e passou lá que
assim: as transferências de potencial serviram só pra usos comerciais, não residenciais.
Quer dizer, estreitaram o mercado e falou assim: “vou acabar com isso”.
R1P: Vamos acabar com isso. Exatamente.
R2P: Ah, e ainda assim, as UIPs podiam mais e as RPPNMs podiam menos. O que me faz
crer que tem um núcleo dentro do Ippuc que tem um problema com o instrumento de
transferência de potencial. E não é de gestão, é algum núcleo dentro do Ippuc, que eu não
sei identificar quem, que acha que instrumento de transferência de potencial, de
preservação ambiental e até preservação cultural, menos de preservação cultural que
parece que o Ippuc dialoga melhor com as UIPs do que com as RPPNMs, que volta naquele
passo inicial que eu te falei. Eles não tão enxergando, olhando, o planejamento urbano no
futuro. Estão olhando os instrumentos que existem agora.
R1P: Que o [nome do representante 4 do poder executivo] tem muito essa visão. E esse
foram os dois principais pontos que nós levamos, tanto ao Ippuc quanto às várias reuniões
que nós tivemos com a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente], que era essa
questão justamente, né? A zona de ocupação controlada, que seja o um e que o potencial
construtivo para as RPPNMs seja tanto pra comercial quanto residencial. Só que até o
momento, né [nome do representante 2 dos proprietários]? Eu gostaria que você falasse,
[nome do representante 2 dos proprietários], de todos os documentos já protocolados do
Ippuc, né? E que até o momento a gente não tem uma resposta sequer, né? A gente não
sabe, a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente] não nos informa, a gente não
consegue saber o que é que o Ippuc vai mandar efetivamente pra Câmara, né? A gente não
sabe, né [nome do representante 2 dos proprietários]?
R2P: Não, a gente, na verdade, gostaria de estar dialogando com o Ippuc em termos de…
R1P: Buscar conjuntamente, né?
R2P: Em termos de visão de futuro, em termos de planejamento urbano.
R1P: Exatamente.
R2P: E nós fomos obrigados a voltar pra ficar discutindo instrumento que já existia, falando:
“não extingam o programa”. Então, nós estávamos discutindo um negócio que a gente não
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gostaria de estar discutindo. Mas a gente tá discutindo… não estamos discutindo mais, né?
Porque paramos de discutir.
R1P: Porque quantas vezes... quantos documentos não estão protocolados, [nome do
representante 2 dos proprietários]? No Ippuc. Em conversas que você teve, inclusive, onde
você colocou essa questão desse erro matemático que na fórmula... isso você podia explicar
um pouquinho pra ela.
MMS: É. O que que…
R1P: Tá documentado, tá tudo documentado lá no Ippuc que nós levamos.
R2P: Quer fazer um parênteses …
MMS: Uhum.
R2P: É o seguinte: o mecanismo com a transferência de potencial, não pelo PEG, mas pelo
solo criado, se você analisar a fórmula, ela transfere o valor do terreno. Na essência da
fórmula – se você tirar os “Cas”, que, ficam colocando um monte de “Cas” – na essência da
fórmula, é: você, através da transferência de potencial, você vai receber o valor do seu
terreno, o valor de avaliação do seu terreno. É a essência da fórmula. Então, a lei nº 9.803
era isso. Você vê a lê a lei nº .803 e diz isso, o conceito é esse. Você transfere… você
entra na fórmula lá e você acaba transferindo o valor do terreno, que é justo. No decreto nº
1.850/2012 e anteriormente acho que era 624... não sei qual que ele sucede, acrescentaram
um parágrafo, se não engano, no...
R1P: Quer que eu procure?
R2P: Depois eu te dou o trabalho. Acho que vou chutar dizer no artigo décimo nono, no
parágrafo lá, que fala: “olha, pras zonas residenciais de ocupação comprovadas, onde o
coeficiente é menor de um, 0,4, use um”. E, aí, a [nome de funcionário do Ippuc] nunca me
disse isso, mas percebendo o raciocínio dela, ela imaginou o seguinte: “olha, é uma
concessão e é uma transferência”. Então, você substitui o coeficiente 0,4 pelo coeficiente
um que fica mais… não mais matemático, mas melhor. E multiplica por um e divide por um.
Essa é a adesão e taria correto, ao invés de usar o 0,4, na concessão você multiplica e na
transferência você divide. Então, 0,4 por 0,4, um por um... tudo igual. Qual que é o nome do
assessor lá da presidência?
MMS: O [nome de funcionário do Ippuc]?
R2P: [nome de funcionário do Ippuc]. O [nome de funcionário do Ippuc], uma vez eu fiquei
discutindo com ele…
R1P: No bom sentido.
R2P: Até ele percebeu. Ele falou: “é, uma transferência, uma concessão, tá certo”. Mas não
fizeram. Acho que o conceito era esse mas eles não encaixam no decreto. Na época lá,
encaixou no decreto seiscentos e vinte e num sei o que, mil oitocentos e cinquenta sucedeu,
encaixou só na transferência. E, aí, o que que passa a acontecer? As zonas residenciais de
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ocupação controlada, quando você aplica a fórmula, ela não transfere mais o valor do
terreno, ela transfere o 0,4 do valor do terreno. Ela passa a transferir 40% do valor do
terreno. Portanto, se pegar vizinho, vizinho, vizinho, nenhum vai querer receber 40% do
valor do terreno e vai vender por… vai construir pra fazer loteamento, pra fazer qualquer
coisa que depende pelo valor do terreno. Então, esse é um defeito da legislação.
R1P: E aí, nós procuramos, né? A gestão passada, tentar buscar…
R2P: Na gestão passada, nós fizemos a correção. Nós fizemos um decreto que corrigia
esse, falava: “ó, conceda com um, já que na transferência é um, conceda com um”.
R1P: E, aí, só posso colocar o número do decreto aqui, que o Gustavo assinou, né? Lei
municipal nº 12.080… opa, não. Não é essa. Espera, tem que achar onde é que tá.
Construção de potencial construtivo e transferência dessa área para os imóveis nos termos
do artigo quarto... mas acho que a citando isso aí também, no artigo quarto da lei municipal
nº 12.080 de 2006, que é o artigo quarto, e o artigo primeiro da lei complementar nº 81 de
2011. E, aí, deixa eu ver aqui agora, onde é que tá o… em fevereiro de… bla bla bla… já te
falo aqui onde é que tá o nosso decreto. Tá aqui ó: decreto nº 1.932/2016, tá? Eu te passo
depois isso. O artigo primeiro decreta, acrescenta ao artigo sétimos do decreto municipal nº
1.850 e tá ali ó: “para fins de concessão de potencial”, bla bla bla… o que tá no decreto, né?
Mas, aí, o que aconteceu é que quando entrou a gestão do Greca... era só com relação a
reserva, né? E que aconteceu… tem a publicação do decreto nº 27/2012, nos termos… eu
não te mandei isso aqui ainda, né? Manifestação do [nome do advogado], que explica tudo
isso pro promotor, lá, agora. E qual que é o decreto agora, que revogou o nosso, [nome do
representante 2 dos proprietários]? Tá aqui ó…
R2P: Teve um decreto no final… acho que nem tem aqui nos… porque tinha dois caminhos:
ou concede com um e transfere com um, que foi o que nós tentamos no final da...
MMS: Legislação passada.
R2P: Da legislação passada, foi promulgada. Essa legislação resolveu revogar. Bobagem,
porque não entenderam o negócio, nem chamaram pra perguntar, pra gente explicar e falar:
“olha, tá errado. Vocês mesmos não acham que concede com e divide por um e não tá...
isso tá corrigindo”. Não entenderam e, de certa forma, tem alguma, razão técnica, alguma
questão técnica, que a gente tá falando de transferência do direito de construir. Se o direito
de construir é de 40%, você conceder um fica algum ruído nisso, né? A não ser você
entende, assim, como o Secretário do Meio Ambiente entendeu, falou: “Ó, o 0,4, então, é a
questão que protege a preservação. Então, no 0,4 se aplica a construção. Pra preservação
se aplique um.
R1P: Exatamente, foi isso que nós pedimos.
R2P: Que reforça este conceito. Esse processo foi pra dentro do Ippuc, e o Ippuc só leu esta
parte, não pensou em… nunca tentou enxergar a fórmula como concessão e transferência.
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Foi lá pra dentro do Ippuc e falou: “pô, os caras tão pedindo pra conceder um a 0,4 o
terreno. Como que o cara quer que conceda um? Não pode, não bate”. Fico tudo dentro
dessa… mas ninguém parou pra falar: “olha, mas na transferência, no decreto nº 1.850, tá
fazendo ao contrario depois. Tá deixando de usar 0,4 e usa um”. Não fizeram, não dialogam,
não perguntaram e revogaram a lei.
R1P: Eu to tentando achar aqui.
R2P: Então, hoje o que acontece é o seguinte: todas as reservas ambientais, à exceção da
[nome da representante 1 dos proprietários] e uma outra aqui, que achavam que podia…
R1P: Que nós criamos na zona de ocupação controlada, os únicos que criaram.
R2P: O que é uma burrice do município. Aonde mais devia se preservar e onde é mais
barato pro município preservar, porque um terreno de coeficiente 0,4 vale menos que o
terreno de coeficiente um, e se a gente chega a conclusão que você tá transferindo todo o
valor no terreno no mecanismo de transferência, é melhor que fosse nos terrenos mais
baratos 0,4, não tá se fazendo, porque, na legislação, tá errado. Então, a gente tentou fazer
esse um e um, o Ippuc mandou revogar a lei, deu parecer pra revogar a lei. Foi a [nome de
funcionária do Ippuc] e o [nome de funcionária do Ippuc], o [nome do representante 4 do
poder executivo] não deu palpite nessa. Isso passou pela [nome de funcionária do Ippuc],
quem deu o parecer acho que a [nome de outra funcionária do Ippuc], [nome de funcionária
do Ippuc] e o [nome de funcionário do Ippuc], revogaram. Passou um tempo, olha, vou
mostrar que a lei tá errada, conversei com o [nome de funcionário do Ippuc], falei: “cara…”.
Caiu a ficha dele e ele falou: “Pô, realmente a gente achava que era um. Tenta resolver isso
no Conselho”. Eu falei: “O Conselho não vai entender, quem tramita com processo sabe”.
Então, entrei com um processo, acho que código 70, no Ippuc. Falei: “ó, tá errado, a lei tá
errada, do ponto de visto jurídico tá errado, porque os decretos não podem ir contra a lei, e
tá indo contra o espírito da lei, tá errada do ponto vista econômico, tá errado do ponto de
vista matemático”. Vou deixar com você e depois você envia no Sedex pra mim.
MMS: Uhum. Pode ser.
R2P: Então, aqui tem toda a explicação, passa por esse mostrar que transfere valor e passa
pra mostrar que, olha, de todos os casos transfere o valor, pra zona de ocupação controlada
transfere 40% do valor. O [nome de funcionário do Ippuc] entende isso e aqui o parecer final
foi de que: “olha, ao requerente – tem um parecer, tem basicamente reforçando que –, o
assunto será analisado em tempo oportuno quando dos estudos da revisão da legislação
correspondente”; ou seja, por enquanto, não fazemos nada e em off: “ah, nós não vamos
reconhecer que tá errado”. Tipo, assim: “sabemos que está errado, mas não vamos
reconhecer, então vamos dizer que em tempo oportuno vai dizer estudado”. Então, é isso
que a [nome da representante 1 dos proprietários] vem tentando explicar lá desde o início. A
legislação tem problema nas zonas residenciais de ocupação controlada. Basicamente, o
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problema é que, enquanto em zonas de coeficiente um ou mais a fórmula transfere valor,
neste caso transfere 40% do valor, o que faz com o que o cara ponha a placa de venda lá…
R1P: Placa de vende ali, tem placa de vende aqui. Primeiro, que não vai conseguir vender,
uma hora vão vender, a gente nunca sabe o que vai acontecer também, né? E fazem cinco
anos que nós criamos, de lá pra cá não tem uma RPPNM criada em zona de ocupação
controlada, e se for por nós não criarão, porque quando nos telefonam a primeira coisa que
diz é: “onde tá localizado a sua área?”, porque a gente… nós não vamos enganar a pessoa.
Seria um horror a gente dizer: “cria assim… mas olha meu amigo, cria, mas olha depois
você vai receber 40%”. Ele vai dizer: “mas como? Os outro proprietários…”; e justamente,
não que a gente considere que as outras areas sejam prioritárias, são, qualquer área, né?
Mas, porque não pensar em não só… inclusive incentivar, dar um incentivo maior ainda, né?
Pro proprietário.
R2P: Exato.
R1P: Desses locais. Alguém me falou, em algumas dessas coisas que a gente encontra o
pessoa do Ippuc, alguém me falou alguma, assim, que o Ippuc estava justamente pensando
em mandar que, assim, as áreas prioritárias pra preservação teriam… mas agora… você viu
o decreto que saiu agora?
R2P: Da araucária?
R1P: Aham. Você viu? Eu não consegui ler ainda, acabou de ser mandado que o Grega
assinou, entendeu? Aí dá vontade de chamar o Greca aqui e o Ippuc e dizer assim: “tá,
vocês tão dizendo que onde tem araucária, né? Vai ter incentivo não sei das quantas… tá,
onde tem às vezes uma araucária, mas porque que vocês ainda não estão dando
incentivo?”. Eu queria que fosse mapeado todas as araucária que tem aqui, só na minha
área, acho que tem umas cento e oitenta. Todo esse complexo que tem aqui até lá embaixo,
quantas mil araucária, se não chega a mais de mil araucária. E pra isso aí vocês estão
dizem o que? Vocês estão falando o que? Vocês tão dando o que?
MMS: Essa outra RPPNM que é de numa zona de ocupação controlada? Ela chegou a
receber o potencial?
R1P: Recebeu.
MMS: 40%?
R1P: Não, porque entramos na justiça.
R2P: A justiça coloca…
MMS: E ele conseguiu na justiça?
R1P: Ele conseguiu em julho a concessão dele. Está aguardando agora só...
R2P: A justiça foi lá e mandou conceder 100%.
R1P: Tudo que eu tenho aqui, tá bom? Mônica, a gente tá te enchendo a cabeça…
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MMS: Não, mas é bom saber de todo o contexto, né? Tem uma questão aqui… porque tem
uma outra que talvez o [nome do representante 2 dos proprietários] que já comercializou
potencial, vou esperar ele voltar. Mas acho que essa daqui, você já tinha comentado alguma
coisa. Na legislação de 2015, foi prevista a renovação do potencial passado os quinze anos.
Eu queria saber se era uma demanda de vocês, específica de vocês, e se houve alguma
reivindicação, articulação de vocês pra aprovação disso.
R1P: Muita articulação.
MMS: A proposta foi de vocês?
R1P: Havia essa possibilidade de renovação, mas precisava ser regulamentada, né? Isso
que tá escrito ali, né? E aí a gente veio trabalhando com essa implementação. O que nós
queríamos era dez anos. A gente batalhou muito pelos dez anos.
MMS: Por que dez anos? Você sabe se existia algum…
R1P: Porque a gente achou que dez seria justo entendeu? A cada dez anos, né? Porque a
gente achou que quinze anos seria... né? Mas a gente percebeu que o secretário da gestão
passada, que eles, entre eles, devem ter conversado e ter visto que não, dez anos não,
quinze, né? Talvez conversado… a gente não sabe com quem, né? E a gente achou melhor
aceitar, porque tava nas vésperas já de mandar pra Câmara, né? E só faltava isso. E aí a
gente se reuniu e eu disse: “vamo aceitar 15% do que nada, porque se a gente não aceitar
15% esse negócio não vai pra Câmara, não vai ser aprovada a nova lei, né?”. Então, a
gente se articulou bastante pra isso, pra que fosse regulamentado, não tinha
regulamentação. Isso nós fizemos.
MMS: Mas, antes da regulamentação, quando era previsto que podia ser renovado, também
foi uma demanda de vocês ou não?
R1P: Não, a lei é de 2006 e nós criamos a Associação em 2011. Então, já estava prevista a
renovação, mas precisava de regulamentação. Aí nós brigamos e batalhamos, né? A gente
queria dez anos. E aí, acabamos conseguindo 15.
R2P: O [nome de funcionário do Ippuc] me perguntou se a renovação a cada quinze anos
era um exagero ou não era um exagero. Foi a pergunta que o [nome de funcionário do
Ippuc] me fez.
R1P: A gente queria a cada dez anos, só que você sabe dessa história? Você não tava
ainda, né? Só que o [nome de ex secretário do Meio Ambiente], não sei se ele conversou
com alguém, ele não queria, ele não deixava, sentou em cima do processo e estava às
vésperas de ir pra Câmara pra ser votada, e aí não abria a mão. O que que a gente fez? O
Marcelo dizia: “Não! Não! Não! Dez! Dez! Dez!”, eu falei: “ou é quinze ou é nada. Ou nós
aceitamos quinze ou não vai pra Câmara”.
R2P: Bom, o conceito, o valor da transferência dá o valor do terreno. Então, você abre mão
do direito de construir... Uma outra opção é o município chegar e desapropriar o terreno e
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dar o valor do terreno. Não é feito assim. E é bom que não seja feito assim, porque o
município transferiu a obrigação de cuidar pra uma família, um particular. A família vai cuidar
pela eternidade, vai cuidar nos próximos cem/duzentos anos. Então, tem que ter uma
remuneração pelo fato de você estar cuidando disso, tá cumprindo o plano de manejo, tá
tirando as exóticas, tá evitando invasão, tá cercando. Quanto é essa remuneração? Na lei,
tá estabelecido uma renovação a cada quinze anos, se é muito, se é pouco, não sei. Mas
posso dizer qual é esse conceito. A inicial foi uma forma de compensar você abrir mão do
direito de construir de uma vez, não é? Quase todas são uma vez, uma só acho que foi feita
duas vezes, né? No Bacacheri, acho que era na zona...
R1P: ZR4, provavelmente.
R2P: Uma vez, então, você tá cedendo isso, depois, você tem que cuidar disso pra
eternidade. Tem que ter algum mecanismo e esse é o mecanismo cobrado.
MMS: Tá. E essa RPPNMs, vocês tem o sentido que antes delas serem criadas se tava
sentindo uma pressão, pra substituir pra outro uso? Por exemplo, esses terrenos aqui, até
vocês comentaram que tem bastante terreno a venda, né? Se tá havendo uma pressão do
mercado imobiliário pra ocupar…
R1P: Muito grande.
MMS: Muito grande?
R1P: Nossa.
R2P: É só você olhar aquele mapa, né? Nesse que nós fizemos no Bacacheri…
R1P: Barreirinha.
R2P: Barreirinha, é. De 46 metros mil quadrados. Tinha lá um projeto de implantação de oito
torres, cortava... o Ippuc fez uma coisa maravilhosa, vou agradecer aqui o Ippuc. O terreno
tinha 46 mil metros quadrados e uma diretriz de rua em cima de um riacho e outra diretriz de
rua que caía numa pirambeira, que nunca ia ser implantado aquilo na vida e… qual que é o
nome da menina de sistema viário?
MMS: A [nome de funcionária do IPPUC]?
R2P: Não, a [nome de funcionária do IPPUC]. A [nome de funcionária do IPPUC] sentou lá,
ficou um mês e pouco com aquilo, estudando, mas no final ela concedeu o cancelamento da
diretriz de rua, que foi um negócio maravilhoso. Bom, mas quando eu comecei a conversar
com essa família. Tinha lá diretriz de rua, seis ou oito prédio implantados… E ia ser isso.
R1P: Era um dos últimos redutos ali, porque o Barreirinha ficou um pouco aqui um pouco
acolá.
MMS: E por que que, nesse caso, o proprietário ele… Digamos, porque se fosse pelo viés
unicamente econômico, talvez, pra ele, seria mais rentável…?
R2P: Eu acho que pelo viés econômico dá a mesma coisa. Passou a dar a mesma coisa.
R1P: E ainda a gente consegue começar a conversar com o proprietário e dizer pra ele.
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R2P: Tendo o viés econômico. Por que? Ele tem um lado econômico, mas tem o lado da
família.
R1P: E o valor da terra.
R2P: Em mil oitocentos – vou chutar um pouquinho, mas depois se quiser você entra no site
RPPNM Geronasso, mas vou tentar resumir – em 1864, alguma coisa assim, ou 1890,
alguma uma coisa antes de 1900, o Lodovico Geronasso, que é bisavô desses caras,
comprou uma fazenda que ia ali da Rua Holanda no Bacacheri, Boa Vista, até lá Barreirinha.
Assim, uma enormidade, eu vi os levantamentos, acho que tinha 3 milhões de metros
quadrados. Sobrou… pra esse ramo da família sobrou 50 mil metros quadrados. Então, o
cara pois o nome da família, RPPNM Geronasso. Então, e tá resgatando… ah, esse cara
que é, sei lá, bisneto, tataraneto, lá do Lodovico. Quando foi a inauguração da RPPNM, foi
lá pro Greca e falou: “quero fazer um discurso”. E aí ele contou essa história da família dele.
E mais legal é que o pai dele, há 50 anos atrás, o pai e o tio, foram lá e cercaram, colocaram
as cercas e as telas. E ele fez isso agora. Então é uma jornada, maluca do cara, ter ido e ele
colocado os palanques. Normalmente, você contrata, né? E ele foi lá e colocou os
palanques. Então, ele tava lá emocionado, chorando no meio do negócio. Foi muito legal. E
aquela outra que eu falei, que essa reserva tem 47 mil metros quadrados, passa o rio
Bacacheri que tem mais ou menos 70 mil metros quadrados, dividido entre 4 irmãos… Esse
que o Sérgio fez tá aprovado, chama Vomantino e Amélia, que é da família também, e agora
o irmão do Carlos tá fazendo… acho que vai chamar Recanto Vó Iracema. Isso aqui é o
bisavô e essa é a mãe dele. Então, tem muito isso de: “putz, minha mãe queria”, o cara tem
60 anos, tem a minha idade e mais um pouquinho, mas ele foi lá no final tomar a decisão
com a mãe que tem oitenta e poucos anos.
R1P: É o amor a terra, né? O respeito, né? A sensibilidade.
R2P: E a filha que assinou um contrato com uma incorporadora, vai receber – não sei como
é que vão como é que vão aprovar isso, porque tem muita araucária, numa área de muita
araucária, não sei se vai aprovar ou se não vai ser aprovado –, mas ela vai receber, sei lá,
dez apartamentos em um local, fez uma permuta…
R1P: No outro terreno?
R2P: No terreno vizinho.
R1P: Tá vendo? Aí que eu te falo, aí é que o Ippuc tinha que olhar isso e dizer não…
R2P: Pode ser que não, sabe?
R1P: O proprietário não tem outra alternativa, né? Do que procurar e dizer: “pô, você não
tem o”... Que nem aqui, eles não vão conseguir nunca vender por 5/6 milhões com os
milhões que eles querem vender. A única alternativa que eles vão ter no futuro, se o Ippuc
for inteligente, espero que seja, entendeu? É dizer: “ó, tem que criar uma RPPNM. Claro que
vocês não precisam criar em toda a área, vocês podem deixar um pedaço na frente, pra
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fazer alguma coisinha, de acordo com o que a lei permita...”. Não é verdade? Isso é uma
coisa inteligente, né? Quantas araucárias tem no terreno do lado?
R2P: Tem um monte.
R1P: Aí vão fazer o que?
R2P: Pode ser que não dê. Eu sei que ela assinou o contrato.
R1P: Mas o outro irmão vendeu.
R2P: Os outros dois irmãos fizeram. E os outros não sabem o que faz da vida.
R1P: E do lado, né, [nome do representante 2 dos proprietários]?
R2P: Mas coitado desse irmão. Bom, esse irmão aqui, esse aqui tem como vizinho esse,
esse e acho que a área da prefeitura. Esse, tem como vizinho esse e esse, e é área da
prefeitura. Esse que ficou na beira do loteamento tem 30 confrontantes que invadem a área
verde.
R1P: Ai que horror.
R2P: Então, a área dele vai ter que fazer uma retificação, entende? 30 caras concordando.
Você vê que é uma… sem querer…
MMS: Esse problema cadastral é bem complicado. Aí eu tinha comentado alguma coisa da
PEG, a PEG geralmente ela é bem mais barata que a outorga original.
R2P: Que o solo criado?
MMS: Exatamente. Você acha que existência da PEG de alguma forma acaba rebaixando o
valor por quanto vende o metro quadrado da transferência?
R2P: Claro, porque tirou toda a lógica. A PEG tirou toda a lógica da transferencia de
potencial. Toda a lógica de transferência de potencial e toda a logica de solo criado. E, aí,
fica num lugar, a PEG é mais cara, o solo criado é mais barato, num outro, solo criado é
mais barato, a PEG cara. Ficou uma zona do caramba. A lógica que tinha: “olha vou
transferir o potencial pelo valor do terreno” passa a não existir mais. Tem hora que esse
negócio é o valor do terreno, tem hora que é 150% do valor do terreno, tem hora que é 75%
do valor do terreno. E desmontou toda a lógica disso. Eu não vejo porque… a PEG foi criada
pro Estádio do Atlético, você sabe?
MMS: Foi antes.
R2P: Eu não entendo a lógica da PEG. Eu, particularmente, não entendo a lógica da PEG,
não entendo potencial pro Atlético, não entendo pro jóquei. Não entendo. E depois vem
reclamar da preservação ambiental, que ganha dinheiro ou transfere. Eu acho que os
pecados são a PEG, Atlético, lá da Arena da Baixada, e o jóquei acho também que é meio
errado. Isso é particular, isso não é opinião da Apave.
R1P: Não, pode pôr. Não que nós temos diretor aqui que é…
R2P: Ah, nosso ex-presidente ele…
R1P: O nosso ex-presidente é ligado ao...
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MMS: Atlético.
R2P: Ao jóquei. Tem potencial do jóquei.
R1P: Ah, do nosso conselho?
MMS: Até imagino quem seja. É o [nome do representante 3 dos proprietários]?
R2P: É.
MMS: Eu entrevistei ele também.
R1P: Ah, você entrevistou ele? Mas eles é uma pessoa muito bacana.
MMS: Sim.
R1P: Ele é muito legal.
R2P: Eu, particularmente, não entendo a lógica da construção.
MMS: Não e assim, se foi dado, a culpa não é dele, né? Não é porque ele tem o potencial
que ele… A gente tava falando de pressão, né? Vocês acham que onde o coeficiente de
aproveitamento é maior tem uma pressão maior do mercado imobiliário pra ocupar? Ou
vocês acham que aqui tá tendo pressão quanto esses…
R1P: Aqui tem pressão muito grande, porque aquilo que eu te falei no início na cozinha, é
que antigamente era uma aquisição, assim, das pessoas de mercado imobiliário, assim, o
chique, o legal, o bacana era Champagnat... “Mora aonde?”... “No Champagnat”. Tipo,
assim, Batel, né? Batel e Champagnat. E hoje em dia são esses condomínios aqui.
R2P: Eu acho que a pressão… bom, eu trabalhei em mercado imobiliário também, há 30
anos eu trabalhei em mercado imobiliário. Essa semana, tava falando com o construtor e ele
falou, o que eu ouvia há vinte anos atrás, que a escolha com o empreendimento imobiliário
era endereço, endereço, endereço… sabe?
MMS: Location, location, location.
R2P: Então, eu sou dessa linha mesmo. Eu acho que a pressão do mercado não é se o
coeficiente é 0,4 ou se é um. É endereço, endereço é o desejo das pessoas ir morar ali, né?
Localização no final quer dizer isso, né? O desejo das pessoas quererem morar ali.
R1P: E olha o que tá acontecendo, [nome do representante 2 dos proprietários]. Como nós
estamos exatamente na divisa....
R2P: Então, aqui o 0,4 tem pressão imobiliária. A Augusta lá é 0,4 e não tem pressão
imobiliária, porque tá encostada lá, bem longe, afastada e tal. Então, eu sou mais…
R1P: E o interessante é que nós estamos bem aqui bem praticamente na divisa com
Almirante Tamandaré, cruza ali a ponte pra você ver o horror, porque como Almirante
Tamandaré não tem uma fiscalização ambiental, política ambiental, nem a de preservação,
é um horror o que a gente vê aqui e vai sair os condomínios, os predinhos, de quem? De
Curitiba. Porque aqui sao lugares excelentes pra morar. A gente não é contra, nós não
somos contra a ocupação, né? Em determinados locais, né? Pelo setor imobiliário, né? O
que a gente é contra é da forma como é feito, né? Porque, assim, não se visa… que nem ali
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na esquina que saiu, né? Aquele que saiu aqui, né? É fundo de vale, então, poderia ter
colocado nas ruas deles, que tudo é descida, assim, pedras? Não, é asfalto. E aí ali eles
conseguiram não sei como, nós aqui minha família levou quatro anos pra conseguir ali do
lado regularizar um condomínio, né? E não pode ter lote menos do que dois mil metros
quadrados. Mas como é que ali na esquina que tá dentro ainda do que é zona de ocupação
controlada, são quinhentos metros, como é que conseguiram? Como é que é isso? Como
que funciona isso?
R2P: Eu acho que funciona corretamente. Não é que o lote tenha que ter dois mil, é um lote
a cada dois mil metros quadrados de terreno. Então, se tem quinhentos aqui no lote, tem
que ter mil e quinhentos em outro lugar.
R1P: Como assim? Explique.
R2P: Você pega a área do terreno.
R1P: Tá. Mas aquele ali da esquina.
R2P: Pega a área do terreno, divide por dois mil. É o número máxima de casas. Precisa
fazer isso, saber olhar lá quantos lotes foram aprovados, dá pra ver isso. E ver se respeitou
a regra. Tem que respeitar a regra. É só pegar o terreno, divide por dois mil, dá o número de
lotes. Eu acho que sim.
R1P: Vamos continuar que ela tem as perguntas dela.
R2P: Vou adiantar uma pergunta, não sei se ela vai fazer ou não, mas eu já vou declarar
meu… existe uma outra opção de ocupação de áreas verdes que é você ocupar 30% da
área e preservar 70%. Essa é uma opção alternativa.
MMS: E daí usa todo o coeficiente dentro desses 30.
R2P: Tem até incentivo, acho que até mais que o coeficiente, porque você constrói acho
que chega a 1,2, né? Se não engano, do coeficiente. E eu acho que elas são
complementares, mas uma não substitui a outra, porque é exatamente o que aconteceu nos
condomínios. Na hora que você voltar, você vai olhar lá no condomínio, você vai ver que
não tem muita coisa preservada. Mesmo os 70% que são preservados começa a ficar dentro
de um condomínio, consegue outras regras, não tem um plano de manejo, sabe? É tudo
graminha, bonitinha. Não tem a…
R1P: Os muros vão sendo fechados pra passagem da fauna, né?
R2P: São coisas diferentes, sabe? São complementares, mas não são substitutivas. Não
adianta falar: “olha, então eu consigo preservar 70%...”. Não consegue.
R1P: Ainda a RPPNM, ainda é uma opção bem inteligente, né? De preservação, né? Eu
acho.
R2P: Adiantei a pergunta.
MMS: Ótima. Eu não tinha essa pergunta, mas foi bom você levantar, porque eu nunca tinha
pensando em comparar os dois e questionar pra quem adotou cada uma das duas. As duas
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últimas perguntas é mais relacionado a essa participação. Vocês falaram que vocês já foram
em algumas audiências públicas e tal.
R1P: Várias. São sete anos de Apave.
MMS: Então, com base nesses processos que vocês acompanharam, vocês acham que
todos os segmentos sociais, eles possuem a mesma capacidade e poder de participação?
R2P: Todos os setores sociais?
MMS: É.
R1P: De participação no…?
MMS: No processo de revisão da legislação.
R2P: Eu vou dar minha opinião aqui. Às vezes, eu ganho mais se ficar quieto, né?
MMS: Mesmo que haja uma crítica, eu acho que tem que ser feita pra que você possa
aprimorar o processo, né?
R2P: Tá bom. Eu acho que os funcionários… a burocracia municipal detém o poder de
decisão e não abre mão do poder de decisão. Na verdade, não tem participação de
ninguém, tem quem eles nomeiam e põe pra falar por eles. Então, ninguém tem poder de
participação. A não ser o Ippuc chamando o G10 lá dos construtores e conversando com
eles. Agora, setor popular, setor ambiental, ninguém tem participação. Pronto, falei.
R1P: Porque é uma luta, a gente tenta, né? A gente não desiste, mas dizer que tem, não
tem. E pronto. É a verdade.
R2P: Você sabe que eu não sou petista, sou anti-petista e quanto escutava aquele negócio
de conselho popular, gestão participava. Eu falava: isso é bobagem. Depois que eu comecei
a lidar com a prefeitura e ver como todo mundo é tão impermeável… E não é o Ippuc só, é o
Ippuc, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Meio Ambiente, eles são donos da
cidade. Eu acho que não tem canais participação popular. Só vi nessa negociação da lei de
zoneamento, a história do Sinduscon, G10, aquele grupinhos lá. E de movimento popular
não tem nada.
R1P: Tem a Apave, tem a gente, né? A gente tentando…
R2P: A gente tenta, têm movimentos que tentam também.
R1P: Só que nos finalmentes, né? A gente… onde que tá, né? Quem que decidiu o que?
MMS: Você sabe que, assim, eu até, na condução, assim, mas eu acho que nem vou falar
do G10, porque imagino que eles não tenham acompanhado esse processo, mas já que
vocês tem conhecimento,eu queria que vocês avaliassem como é essa medida de ter criado
um grupo pra discussão da lei de zoneamento com essas entidades.
R2P: Eu acho que estão fazendo o papel deles. O G10 tá fazendo o papel deles, se eles
conseguem influenciar.
MMS: Mas, assim, não avaliando só…
R2P: Os movimentos populares talvez não consigam fazer, mas eu não vejo…
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MMS: Mas não só avaliar no sentido do G10, mas avaliar o poder público ter aberto esse
canal.
R2P: Não vejo problema de o poder público ter aberto o canal pro G10. Vejo problema do
poder público não ter aberto o canal pra Apave ou ter aberto canal pros movimentos
populares. Tem, né? Como que chama? Tem uns movimentos.
MMS: Mobiliza, Terra de Direitos.
R2P: É.
MMS: Aham. Ótimo. Bom, a última pergunta, na verdade, é pra ouvir quais são as
demandas atuais dos proprietários de área verde em relação a esses instrumentos
urbanisticos e de que forma que vocês tem atuado pra alcançar essas reivindicações. Que
acho que a atual demanda seria…
R2P: A nossa atual demanda é, um passo muito abaixo, que é a garantia ainda da
sobrevivência disso tudo, né? Desse plano, na Lei de Outorga Onerosa e Transferência do
Direito de Construir, que a gente não sabe o que vem. A gente já fez duzentas
manifestações lá no site do Ippuc. Assim, nas contribuições da lei de zoneamento, a gente
tem várias contribuições, eu posso até te mandar. Depois você me passa seu email e eu te
mando, eu acho que tenho um resumo dos quais foram as nossas contribuições. Acho que a
primeira questão é essa, né? De garantir a sobrevivência do programa na lei de Outorga
Onerosa e do Direito de Construir. E a segunda é discutir as políticas urbanas,
principalmente na questão ambiental que a gente não vê o Ippuc percebendo isso. Acho que
a Secretaria de Meio Ambiente, no nosso entendimento, tem mais poder de proposição do
planejamento urbano de Curitiba. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem técnicos super
qualificados, tem conceito, a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente] é uma
lutadora no meio de todos. Mas eu vejo uma resistência do Urbanismo, vejo uma resistência
do Ippuc, do [nome de funcionário do Ippuc]. E acho que tudo isso que… tem que entrevistar
alguém? Entrevista a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente]. Tenta
entrevistar a [nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente]. Eu vi, assim, [nome de
funcionária da Secretaria do Meio Ambiente] aqui no Tanguá, né? Fui na inauguração da
reserva, tava o [nome de funcionário do Ippuc], tava o Greca.
R1P: Até a governadora.
R2P: Cida Borghetti…
R1P: O Greca.
R2P: Cida Borghetti. Acho que uns outros secretários, vereadores… ela defendeu as
reservas ambientais e defendeu o instrumento de transferência por direito de construir como
forma de manter as reservas ambientais. Depois eu fui lá no Palácio dos Arcos, que era…
como que chama aquele cara que nós recebemos aqui lá do... Cleia, Ecleia…?
R1P: Poxa, do que você tá falando?

290

R2P: Aquele que veio aqui depois, que almoçou com a gente aqui.
R1P: Ah, isso do… como é que era?
R2P: É, assim, um órgão, que quando teve alguma conferência do meio ambiente, acho que
duzentas prefeituras mundiais se juntaram e criaram uma organização que divulga as
políticas de meio ambiente. E, hoje, acho que, sei lá, são quatro mil cidades… esses caras
vieram aqui em Curitiba. Curitiba faz parte, acho que aí de um núcleo especial lá. Bom, a
[nome de funcionária da Secretaria do Meio Ambiente] tava lá, fez a apresentação, de novo
defendeu as reservas ambientais como política urbana e defendeu como incentivo a
transferência por direito de construir. Eu acho que, resumindo, assim, as reservas
ambientais é uma política urbana. Deve ser encarada como uma politica urbana. Parte da
Prefeitura de Curitiba enxergar isso, outra parte não enxera.
R1P: ICLEI.
R2P: ICLEI.
R1P: E, inclusive, daí, como o [nome do representante 2 dos proprietários] esteve
participando, e daí, foi o dia que eu não pude ir, né [nome do representante 2 dos
proprietários]? Eu ia com você. Eu liguei pra essa pessoa e ela foi super receptiva. No dia
seguinte, ele veio aqui – eu já te passo que que é isso aqui –, ele veio aqui, almoçou aqui,
nós chamamos o pessoal da Apave e, inclusive, agora ficou, né? Espero que ele entre em
contato... mas que eles vão estar se reunindo e vão nos chamar, porque eles trabalham
exatamente com essa questão, olha aqui, né? A rede ICLEI, juntamente com a Cúpula
Global de Ação Climática, né? Esse trabalho… Local Government for Sustainability, né?
Governos locais pela sustentabilidade. E principalmente em área urbanas, né [nome do
representante 2 dos proprietários]? Então, quando eles ficaram sabendo…
R2P: Pode ser um programa de multiplicar isso.
R1P: E eles se interessaram muito em nos apoiar, inclusive. Que assim como você está nos
entrevistando, nós deixamos bem claro pra eles quais eram essas questões que a gente
encontra frente ao poder público. E ele disse: “nós podemos pedir apoio pra vocês aqui”.
MMS: Gente, as perguntas que eu tinha, acho que eram essas.
R1P: Olha a gente sabe que é 12:37, mas vamos pelo menos dar uma voltinha.
MMS: Não… vamos dar uma voltinha sim, quero conhecer. Eu só preciso que vocês
assinem esse termo aqui.
R1P: Ok. Só um momento então.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com o representante 3 dos Proprietários

Data da entrevista: 19 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 83 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, na verdade, como era do meu interesse entrevistar
o pessoal do mercado imobiliário, os atores, os players, tanto da revisão do zoneamento,
quanto dos instrumentos urbanísticos, eu pedi a ajuda do [nome do representante 4 do
poder executivo], para que ele me indicasse algumas pessoas e ele comentou que você
estava participando das reuniões do G10, que você estava acompanhando o processo...
Representante 3 dos Proprietários (R3P): Algumas, daí mais na questão de UIP mesmo.
MMS: Então, mas esse é o meu interesse. Tanto o é que as perguntas estão voltadas para
isso. Porque ele comentou alguma coisa de uma comissão que havia, você pode me dizer...
porque a primeira pergunta é: para uma melhor compreensão da entidade da qual faz parte,
você poderia explicar brevemente quem a sua instituição representa, quais interesses
defende e qual a abrangência de atuação?
R3P: Tá. Bom, então, vamos falar primeiro da Invespark. A Invespark é uma incorporadora,
a gente atua principalmente na construção de empreendimentos verticais, residenciais
principalmente, alguma coisa comercial. Nós atuamos como incorporadores, não
construímos. Compramos o terreno, contratamos projeto, definimos o produto, contratamos
o projeto, cuidamos do marketing, vendas, cobrança e contratamos a construção, né? E
essa é nossa linha de produção. Além disso, a gente investe também em imóveis comerciais
pra locação, é uma outra linha, que a gente chama de properties aqui dentro, então são
imóveis corporativos pra grandes ocupantes. O objetivo é a gente ter a renda de locação,
que a gente acha que combina muito bem com a incorporação - que ela vive de altos e
baixos, e a renda de locação dá uma estabilidade boa. Além disso, a gente também tem
investido em empreendimentos junto com outros sócios. Empreendimentos do tipo
condomínios fechados, loteamentos, não só em Curitiba, mas também em Santa Catarina,
litoral norte de Santa Catarina, e alguma no litoral do Paraná. Então, essa é a Invespark. A
Invespark, ela adquiriu, em 2011, se não me engano, o potencial construtivo oriundo de
unidade de interesse de preservação do Jóquei Club do Paraná. Aquela área do Jóquei é
tombada pelo estado e no município é uma UIP. A gente adquiriu esse potencial e viramos
detentores de potencial de UIP, muito embora a gente já tenha na nossa carteira dois
empreendimentos que tem UIP, uma delas é a "casa dos [inaudível] Trevisan", na Emiliano
Perneta, onde fica o "[inaudível] século XXI" e o outro, eu não me lembro o nome da casa,
mas fica em frente à Câmara Municipal e à praça Eufrásio Correa, a gente fez um
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empreendimento chamado “LifeSpace Estação” e naquele empreendimento a casa, de
1917, que é tombada pelo Estado também, virou área comum do empreendimento.
MMS: E vocês usaram a transferência pro próprio lote?
R3P: Pro próprio lote. Então, assim, quem mexe com incorporação é super comum fazer
esse processo, porque normalmente a aquisição de potencial construtivo seja da prefeitura,
ou seja através da transferência de potencial, ela tem sido interessante. Os valores em que
a gente consegue adquirir esse potencial normalmente vale a pena, né? Tem questões
envolvendo produto e tudo mais, não é uma regra geral. Eu sou professor de engenharia
econômica na pós do CEFET, e nas aulas eu sempre falo pros alunos: "antes de você fazer
conta, você tem que ver se seu produto tá viável", porque nem sempre a compra de
potencial vai tornar seu produto melhor. Muitas vezes você acaba deixando teu produto pior
por querer colocar mais área. Mas a regra geral é que vale a pena, principalmente na ZC,
quando você tem liberdade pra subir em altura, então fica muito fácil de você aproveitar
esse coeficiente adicional.
MMS: A Invespark faz também estudo de viabilidade?
R3P: Sim.
MMS: E vocês atuam como consultores ou é só pros empreendimentos de vocês?
R3P: Não, só pros nossos. Eu até falei pro [nome do representante 4 do poder executivo],
avisa o pessoal do Ippuc, de coração, eu faço esse curso de graça, porque é um sarro que
muitas vezes quem tá de fora enxerga as margens do setor, nada impede vocês de
entenderem como funciona a viabilidade do empreendimento, o que que impacta, quais são
os riscos, né?
MMS: Vamos montar essa turma então, porque é superinteressante. Eu até fiz uma
disciplina lá na USP...
R3P: E lá tem os melhores do Brasil, o João Rocha Lima é de lá, né? Do real estate da Polli.
MMS: Então, é porque a disciplina que eu fiz, eu fiz dentro da Arquitetura, então, assim, não
se aprofundou tanto nessa questão da viabilidade.
R3P: Tá. Então, assim, eu tinha parado que normalmente vale a pena adquirir o potencial.
Bom, a Invespark tem esse potencial e acaba hoje transacionando esse potencial oriundo de
UIP. Quando foi final do ano passado, se não me engano... Porque essa mudança de lei de
zoneamento já vinha sendo discutida no final do governo Fruet, quando entrou o Greca,
voltou a pauta, a ideia inicial era pegar o que tinha sido feito, pelo menos era o que a gente
ouvia, pegar a legislação que o Fruet tinha preparado e mandar essa legislação pra... Mas
não foi isso que aconteceu, de fato, começaram a tratar essa legislação, fazer operações,
quando a gente puxou o texto - nós, aqui que eu digo, Invespark -, quando eu peguei o texto
da internet, a gente percebeu: “opa, estão mexendo no nosso queijo”. Tá mudando a regra
do jogo.
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MMS: Isso a proposta anterior?
R3P: A proposta anterior. Porque o que que acontecia? Na realidade, quem detinha esse
potencial construtivo – estou falando da transferência, né? – poderia transferir pra qualquer
projeto, exceto linha verde, que são os CEPAC, mas qualquer outro zoneamento, qualquer
outra região, poderia ser transferido. E quando veio o texto novo, ele dizia que você só
poderia transferir para imóveis comerciais. Daí quando eu vi isso, eu falei: “meu deus do
céu, isso vai restringir um monte nosso mercado”. Até puxei uns dados da pesquisa da
Brand, que fazem um levantamento de lançamentos em Curitiba, a grosso modo, assim, a
gente está falando que nosso mercado ia passar a ser 11% do total. Então, o que eu ia levar
um ano pra vender, ia passar a levar 9, né, na nova regra. Isso seria um baque muito
grande. Me lembro que, na época, a primeira coisa que eu fiz foi consultar algumas pessoas
que detinham potencial: “gente, como é que vocês tão vendo?” e tal. E aí que surgiu a ideia
de montar uma comissão dos proprietários.
MMS: Como você conhecia essas pessoas?
R3P: Primeiro, que tem uma lista no próprio site da prefeitura, que tem o nome dos
detentores de potencial. Você quer que eu te passe o site depois?
MMS: Acho que eu vou fazer esse questionamento pra Secretaria de Urbanismo.
R3P: Mas tem lá o nome das empresas, telefone, contato, então, foi relativamente fácil de
entrar em contato com essas pessoas, pra alertar... e eu me lembro que pra primeira
reunião, eu até consultei, o que acontece? Como a gente estava achando que existia uma...
com as pessoas que eu falei: "gente, mas tá mexendo em direito adquirido". Porque qual é o
processo de concessão de potencial de UIP, né? Eu tenho um imóvel histórico, a gente
aprova um projeto de restauro, depois desse projeto aprovado – acho que é a CAPC, né? O
órgão que aprova –, a gente começa a fazer o restauro, dá ate pra liberar uns 30% antes de
começar a obra, mas você vai fazendo o restauro e quando você conclui o restauro é que
você recebe o potencial. Ou seja, do nosso ponto de vista, assim, não é que a gente ganhou
o potencial adiantado. A gente investiu pra fazer o restauro e ao final do processo a gente
ganhou o potencial pra ser reembolsado os gastos que a gente já tinha feito. Aí eu me
lembro que a gente foi consultar dois escritórios, foi o escritório do professor [nome das
pessoas consultadas], que são pessoas que lidam com direito administrativo, e os dois... eu
peguei uma proposta, me lembro disso, peguei a proposta dos dois pra fazerem um parecer,
o objetivo não era entrar com ação, mas fazer um parecer para que a gente pudesse levar
para a procuradoria do município, levar para a Câmara Municipal, alertando que estava
sendo mexido em direito adquirido. E aí a gente fez a primeira reunião com o grupo, e nesse
grupo tinha quem, algumas pessoas, empresas do tipo João Haupt Papelaria, ele tem
potencial construtivo, tinha o cara dos hotéis, os chineses que eu não me lembro o nome
também... Tinha muita pessoa física e pessoas jurídicas, né? Como a Santa Casa, a PUC, o

294

Grupo Marista, a igreja presbiteriana, a igreja luterana... Então, tinha pessoas físicas e
algumas instituições. A gente fez a primeira reunião, o grupo, pra esclarecer que a lei era
assim, está ficando assado, vai restringir nosso mercado, a gente tem pareceres já de
advogados dizendo que isso tá mexendo em direito adquirido...
MMS: Eles deram esse parecer, de que estava mexendo em direito adquirido?
R3P: É, se ficasse aquele texto antigo, né? E fizemos uma primeira reunião e é um sarro,
quando falam de comissão já começa: "ah mas tem que ir pra imprensa", eu falei: "não
gente, vamos...", eu tenho até a apresentação que foi feita pra eles na época e quais seriam
os próximos passos, né? Como o negócio não foi pra Câmara ainda, está sendo tratado, nós
temos que ver quem está cuidando da legislação, pra daí tentar uma agenda e conversar,
né? Porque não adianta ir lá pra imprensa, abraçar a praça. Foi aí que através do... eu
consegui uma agenda ... nós tivemos outras reuniões da comissão e decidimos por
realmente fazer esse primeiro passo, fazer uma negociação com a prefeitura, né, com o
executivo, que estaria propondo a legislação, pra ver se de fato o texto estava valendo e se
tivesse, tentar remove-los dessa ideia, né? Basicamente, o que a gente queria era manter a
regra atual, mas se não fosse possível, que pelo menos não se mexesse com os direitos
adquiridos. Bom, aí a gente conseguiu uma primeira agenda com o [nome do representante
4 do poder executivo], e nessa primeira reunião ele nos tranquilizou ao grupo todo, dizendo:
“olha, esqueçam, essa redação que vocês pegaram é a antiga, nós não vamos mexer em
direito adquirido, não há intenção da prefeitura de alterar o que já foi concedido de potencial,
e provavelmente a gente vai encontrar mecanismos”. Ele não deixou certo a outra questão,
se no futuro ia mudar o uso ou não, mas em relação a passada, ele nos deixou muito
tranquilos. Posteriormente, teve uma reunião do G10, que daí o [nome do representante 4
do poder executivo] me convidou, em que foi tratado o assunto, e aí ficou bem claro que,
basicamente, não iam existir mudanças na legislação vigente, que muita pouca coisa iria
mudar, mais a questão da fórmula de cálculo, mas nada relativo ao uso. Então a informação
que a gente teve nessa última reunião do G10 é que, nem com relação ao passado, nem
com relação ao futuro, iria se mexer na questão da transferência de potencial construtivo. Aí
o grupo ficou tranquilo, foi um período que passou uns 7 ou 8 meses assustados,
principalmente com a questão do direito adquirido, que daí já estava concedido.
MMS: Esses proprietários, essas pessoas que você comentou, eles eram proprietários de
UIP mesmo ou tinham comprado de outra pessoa?
R3P: Não, eram todos proprietários de UIP. Acho que era só nós que estava nessa lista aí,
mas todos eles proprietários.
MMS: E você ficou como o representante?
R3P: Acabou que eu e o [nome de outro proprietário de UIPs] que puxamos o grupo, sabe?
Fomos as pessoas que mais atuaram. E sabe como é comissão, né? Todo mundo tem
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interesse, participa e tal, mas na hora de preparar os materiais, de ir nas reuniões, aí
sempre dá uma esvaziada. Acabei eu e o [nome de outro proprietário de UIPs], né?
Principalmente eu que puxei aí essa participação.
MMS: Bom, então eu vou pra segunda pergunta. Eu acho que você meio que já respondeu,
mas se houver outra forma... Especificamente quanto à regulamentação urbanística e a
aplicação das normativas já vigentes, de que forma a sua instituição interage com os
poderes executivo e legislativo para defender os interesses? Foi só através do G10 ou
vocês tem cadeira em algum conselho, tem articulação já com algum vereador, tem algum
outro meio?
R3P: Assim, eu vou falar especificamente nessa questão da UIP. Não sei se você está
falando no geral...
MMS: É, em relação aos instrumentos...
R3P: Vou falar primeiro sobre a comissão depois sobre a Invespark, tá? Especificamente na
questão da comissão, como te disse, a gente constituiu a comissão e a gente, dentre as
opções que a gente tinha, porque quando é comissão, todo mundo dá palpite: “ah, vamo pra
imprensa”, “vamo falar com os vereadores”, “vamo contratar advogado e entrar com
mandado de segurança”... Sabe? Começa a vir um monte de coisa. Assim, a gente procurou
e foi consenso do grupo de seguir o caminho natural de uma negociação, ou seja, se a
prefeitura está redigindo a legislação, até o limite do que for possível, vamos tentar dialogar
com a prefeitura? Porque, veja só, legislação de uso do solo, eu sou engenheiro, então você
conhece muito mais, né? Mas deve ser um parto fazer, porque você mexe com toda
população, então, na hora que você agrada um, você desagrada o outro. Na hora que você
agrada o outro, você desagrada o um. O negócio de ficar girando prato, né? Nós, como
proprietários de UIP, o que temos que fazer? Temos que levar nosso pedido, vamos ver se
pra prefeitura faz sentido. Pode não fazer, se não fizer, daí nós temos um outro passo, que é
ir pro legislativo. Então, assim, o que a gente definiu na época, que era uma sequência bem
lógica: vamos falar primeiro com o executivo – descobrimos que era o [nome do
representante 4 do poder executivo] e a [nome de funcionária do IPPUC], vamos sentar e
conversar –, depois com o legislativo, o que a gente pode fazer? Ah, daí a Santa Casa tinha
o vereador que atendia eles, a PUC tinha um vereador... vamos reunir esses vereadores,
visitar cada um, vamos levar nosso pleito. Provavelmente, acho que nós temos que
contratar o parecer do advogado pra levar junto, tanto pra procuradoria, quanto pra
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal... Então, assim, a gente definiu o
que ia fazer o que era o fluxo normal, tentar no executivo, se não tiver eco, tentar no
legislativo, sensibilizar os vereadores que tem afinidade com o grupo, e a questão judicial
era o último caso, se nada disso desse certo, só nos restava tentar via judicial garantir o
direito adquirido caso a lei fosse mexer nisso. E a imprensa, ela era uma alternativa, pra
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pegar no emocional, dizer: “olha.. a Santa Casa é um imóvel que não sei o que, que daqui a
pouco vai ruir”. Era uma tentativa de tentar sensibilizar a sociedade, para em vez de só a
gente fazer a pressão, trazer a sociedade pra causa da preservação de patrimônio histórico.
Então, era esse nosso fluxo. Com relação a Invespark, assim, nosso tramite com o poder
público tem sido muito tranquilo... Quando existe uma mudança de legislação, a gente tem
que tratar isso através de grupos, sociedade civil organizada... O G10 nada mais é que um
grupo constituído de sindicatos patronais, Associação Comercial, Ademi, Sinduscon, IEP, é
o instituto de engenharia, os sindicatos, que estavam alinhados no ponto de vista estratégico
com relação ao que eles tinham de demanda pra lei de uso do solo. Então, quando é
mudança de legislação, eu entendo que a participação tem que ser via grupos organizados,
sejam ou sindicatos ou institutos ou, como nós fizemos, grupo de proprietários de imóvel
histórico. Acho que funciona bem desse jeito. Porque daí não é [nome do entrevistado] ou a
Invespark que vão levar o pleito, que nem faz sentido, né? Isso é uma coisa que
internamente a gente discutiu muito. Quando tem uma mudança de legislação, a regra
muda pra todos. Então, não tenho que me preocupar. Teu estado concorrencial vai mudar a
partir da lei. É a mesma coisa que você estar jogar war e, de repente, ao invés de você ter
três dados pra defesa vai ter quatro, muda pra todo mundo. Mudou a regra, mas mudou pra
todo mundo. Eu não acho legal nesse processo de mudança de legislação a empresa tentar
falar diretamente porque daí eu acho que, imagina se cada pessoa, cada cidadão, ou cada
pessoa jurídica quisesse ser ouvido, daí não dá, daí eu acho que não funciona. Mas é uma
visão de quem está de fora. Com relação ao dia a dia na relação com o poder público, nós
como players do mercado imobiliário, eu acho que tem que seguir a regra, não tem muito. A
gente protocola projeto no próprio Ippuc, tem projeto que vai rápido, tem projeto que vai
lento, a gente sabe que questão de complexidade, muitas vezes, a gente entende isso. Tem
projetos que você consegue aprovar em seis meses e tem projeto que leva quatro anos,
porque tem que tramitar em Ippuc, Setran, Meio Ambiente, e quando você vê já tramitou
quatro anos. Mas, assim, o trato é protocolar, né. Ou seja, a gente protocola, cobra, faz as
correções, acho que é isso.
MMS: Essa comissão é só patrimônio histórico, não tem patrimônio ambiental?
R3P: Não. Interessante sua pergunta, por que? Hoje, por uma coincidência, eu até faço
parte do conselho da Apave, que é a Associação de Proprietários de Área Verde aqui de
Curitiba. Eu conheço o [nome do representante 2 dos proprietários] e a [nome da
representante 1 dos proprietários], fiz cursos lá na Apave, e, assim, foi interessante que no
ano passado, a Apave me procurou: "pô, [nome do entrevistado], não sei o que, vão mudar
a lei e vai ficar ruim", e eu desligado, assim, sabe? "Pô, impossível que vão mexer em
potencial". E não dei muita bola pra ele, falei: “não, tudo bem e tal” e meio que desconversei.
E depois quando fiquei sabendo, antes até de pensar em montar a comissão, eu fui procurá-
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los: “puxa vida, realmente vai mudar, podemos tratar junto a questão histórica e verde?”. E
eles acharam que era melhor não. Daí eu falei: “então tá bom”.
MMS: Eles justificaram?
R3P: Não, acho que eles já tavam conversando, não queriam misturar a questão de áreas
verdes com patrimônio histórico. E aí a gente foi pra linha de montar a comissão de
proprietários de UIP, e a gente separou. No final, quando eles viram que a gente conseguiu
sentar, conseguiu conversar... Acho até que foi bom no final das contas, porque, salvo
engano, eu tô falando não por saber, não por ter participado, mas acho que eles foram para
uma posição mais de confronto talvez. Não sei, sei que algum ruído aconteceu e tanto é que
eles me procuraram quando eles souberam que a gente montou a comissão e conseguiu
agenda, eles me procuraram: “ah, [nome do entrevistado], será que a gente não pode...”,
“puxa, gente, agora eu sou uma comissão, não é o [nome do entrevistado]”. Então, chamei o
[nome de outro proprietário de UIP] até, falei: [nome de outro proprietário de UIP], o pessoal
das áreas verdes querem juntar esforços e tal. Daí a gente recebeu, foi lá na igreja
presbiteriana, as nossas reuniões aconteciam lá, né? E aí estava o [nome de uma pessoa
que frequentou a reunião], tava o [nome do representante 2 dos proprietários] e tinha mais
uma pessoa da Apave, né? E daí a gente achou que não, né? “Puxa, gente, vocês por um
caminho, o caminho de vocês envolve muito a Secretaria de Meio Ambiente, o nosso é
patrimônio histórico, são coisas... embora a moeda seja a mesma, os conceitos são um
pouco diferentes, até para obtenção do potencial, vocês tem um processo de criar uma
RPPNM, ou seja, a gente tem o conceito de preservar o patrimônio, então assim, acho que
não vai dar liga”. E nessa reunião a gente decidiu: “não, cada um seguir por si”. Mas teve
essa conversa.
MMS: Bom, dado que na Transferência de Potencial Construtivo a transação ocorre entre
privados e depende da requisição e posterior disponibilização do potencial transferível pelo
proprietário da unidade, como se dá a interação entre os proprietários dos imóveis cedente e
receptor? Assim: “ah, eu quero comprar potencial e eu preciso entrar em contato com
alguém que esteja vendendo”. Como que eu descubro que essa pessoa está vendendo?
Você comentou que tem aquela lista, né? Mas, às vezes, tem proprietário que nem sabe...
Existe alguém que, às vezes, agencia isso ou algum corretor? É entre proprietários mesmo?
R3P: Assim, o que que acontece? Normalmente, o arquiteto é o canal, sabe? O que que
acontece? Todo projeto que vai ser aprovado na prefeitura, ele passa na mão de um
arquiteto, certo? Então, o arquiteto é um grande canal pra gente descobrir quem tá
precisando de potencial... o contato com os incorporadores também, né? Então, Ademi,
Sinduscon, quer dizer, você sabe quem são os incorporadores, né? Mesmo você que não
está diretamente no ramo, você conseguiria escrever, né? Ah, Yoshi, Plaenge, Invespark...
você vai nos incorporadores, fazer o trabalho de dizer: "olha, eu tenho potencial, quando
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precisar...". Vai nos arquitetos. E tem algumas pessoas no mercado que atuam como... Você
usou o termo corretores, vai... Eles juntam as pontas, né? Entre alguém que queira comprar
e alguém que tenha pra vender.
MMS: Essas pessoas, elas são geralmente arquiteto, construtor, ...?
R3P: Puts, eu não trato direto, tá? Eu sei que tem, mas eu não trato direto. Acho que são
corretores de imóveis que acabam se especializando nisso. São corretores. Os que eu
conheço, né?
MMS: E a prefeitura, digamos, como ela atua? Ela auxilia de alguma forma? Tem essa
disposição da listagem. Mas ela tem alguma outra forma, assim, que ela auxilia...?
R3P: Não. Não, que eu saiba é só com essa listagem que tá ali no site, né? Até porque... é
um sarro, né? Porque a prefeitura, ela tem o potencial primário, né? A prefeitura, ela
imprime a moeda, né? Ela vende potencial diretamente, o mercado primário é dela,
secundário é do pessoal que tem UIP, áreas verdes, né? Então, imagino que se alguém
bate na prefeitura, o que vão oferecer são os potenciais vigentes. E todo mundo que compra
potencial vai consultar a prefeitura, quanto custa o potencial? “Aqui eu tenho um terreno,
preciso de 2 mil metros, quanto custa o seu?” “Ah, custa 100”. Aí, essa pessoa, muito
provavelmente, vai procurar na lista, e daí: “Quanto você me faz esse potencial?”, “Ah, eu
faço por 80”. E daí ela vê se compra da pessoa ou da prefeitura. Mas na prefeitura todo
mundo cota, sem dúvidas, até porque vira referência, né? Se for comprar no mercado
secundário, vai querer comprar com preço menor.
MMS: É, eu perguntei, porque andei pesquisando que tem município que tem um corretor
único pra toda cidade, que ele aglutina todos os potenciais, tem algumas que tem vários
corretores, tem algumas que eles disponibilização até em anúncio no jornal, que eles estão
vendendo potencial, e tem alguns que o próprio município, porque às vezes o município não
vende, ele não tem o instrumento da outorga, mas tem a transferência. Então, não é que ele
vende, mas ele faz o link entre os players.
R3P: Ah, não sabia. É, aqui, que eu saiba, tem gente que faz essa ponte, eu conheço dois,
um até nem tenho contato. Um que eu tenho contato, que faz isso... Porque como é um
mercado muito restrito, você tem a lista, fica até meio sem sentido você ter intermediários,
você concorda? Se você precisa comprar potencial, você não precisa fazer muito esforço
pra ligar pra dois, três, né?
MMS: Então, quem tem interesse em comprar, ele pode comprar por transferência ou
adquirir direto do poder público, igual você tinha comentado. E do poder público pode
comprar pela outorga – ou o antigo solo criado – ou PEG. Por mais que esses dois
instrumentos, a transferência também, mas como eles são aplicados simultaneamente, está
ocorrendo tudo ao mesmo tempo, eles apresentam... Apesar de eles estarem sendo
aplicados simultaneamente, eles apresentam regras de concessão diferentes. A outorga
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oscila com o preço da terra, a PEG é um único preço. Na visão de um proprietário de
unidade de interesse de preservação, ou do potencial construtivo oriundo dessa unidade,
como que se dá essa relação da transferência com os outros instrumentos? Seria
complementar ou concorrencial?
R3P: Concorrencial, no meu ponto de vista. Porque, assim, o que eu estou te falando é
como eu vejo esse processo aqui em Curitiba, né? Eu tenho um projeto, aqui da Invespark
mesmo, tenho um projeto... Eu considero que a Outorga, PEG, transferência, o que for, pra
mim é custo do terreno. Do ponto de vista de viabilidade, pra mim, é o custo do terreno.
Como empreendedor, eu tenho que buscar o menor custo possível, então, o que que eu
faço? Vou na prefeitura. Não sei se é o [nome do representante 3 do poder executivo] quem
está lá ainda, mas...
MMS: É. É o [nome do representante 3 do poder executivo] e o [nome de outro funcionário
da Secretaria de Urbanismo].
R3P: É, e olha que o dia que ele se aposentar, eu não sei que que vai ser, porque tem uns
negócios que só ele entende. Tá, daí ó: “simula ali”, ele faz a simulação... “Em PEG vai
custar 100, outorga vai custar 80”, “tá, então é 80”. É a mesma coisa que você vai numa loja
e te põe dois produtos iguais com preços diferentes, você vai escolher o menor. Então o
preço da prefeitura é 80. Aí vou no mercado, porque isso que você falou é verdade, tudo
depende do valor da terra de quem doa e quem recebe, nem sempre... pra fulano é bom a
transferência, pra outro pode ser ruim, porque depende dessa relação. Então, de repente o
cara cota com a Santa Casa, cota com Jóquei: “ah, quanto vocês fazem?”, “ah, faço 70, faço
0”. Tem o 70, então vou escolher o 70. Muitas vezes, tem a questão tempo envolvida, que
a da prefeitura costuma ser um pouco mais rápido, do que os comprados no mercado
secundário. Mas, é aquela história, salvo o empreendedor tá com uma questão muito
drástica aí, que tenha que lançar e precisa do alvará correndo, aquelas coisas, qualquer
diferença de preço, ele vai sempre preferir o mais barato, né? O mais em conta.
MMS: E, provavelmente, me corrija se eu estiver errada, como o valor da prefeitura é um –
não tem como a prefeitura falar: “ah, vou dar um desconto pra você”, porque está tabelado –
, provavelmente, o incorporador procura primeiro a prefeitura e depois ele já chega pra
negociar com alguém de UIP, falando o preço que a prefeitura ofereceu e pedindo algo mais
barato. E quase sempre consegue um preço mais barato porque...
R3P: É, o próprio... quem tá vendendo também pode fazer a conta na prefeitura. Então,
digamos assim, os números estão na mesa. Muitas vezes, como te disse, o preço da
prefeitura, em função de valor de quem doa e quem transfere, fica até melhor, mas é que
nem título público. Título público você compra lá com um preço e vai até o vencimento. Se
você for vender aquele título pelo preço de [inaudível], eu vou comprar do tesouro, não vou
comprar de você. Porque vou comprar de você e correr risco de não receber, de assinatura
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não bater, vou comprar do tesouro. Então, tem umas coisas... A prefeitura determina o preço
base do mercado, né? Todos os demais preços do mercado vão ser inferiores, se vai ser 10,
15, 20, 30, vai depender da necessidade do dono do potencial fazer dinheiro. Como a gente
está falando de um dinheiro que é reembolso, eu fico pensando: de repente, tá lá uma Santa
Casa, com conta atrasada, com medico sem receber, e tem lá um potencial, de repente ela
está mais frágil do ponto de vista econômico, acaba recebendo uma oferta e vende com
desconto de 50, 60% o potencial. Aí você vai pegar lá um João Haupt que tanto faz se vai
vender agora, ele vai dar 10% de desconto. É totalmente negocial esse mercado. Mas a
prefeitura é o preço teto, né? Ela define o teto.
MMS: A próxima pergunta você já me respondeu, que era caso entenda como
concorrencial, qual instrumento mais pauta as condições a serem oferecidas ao mercado?
Então, é o que está oferecido pela prefeitura. Segundo a sua percepção, a fórmula de
cálculo da contrapartida diferenciada entre a outorga e a PEG tem impactado de alguma
forma no rebaixamento do preço do potencial construtivo adicional? É que assim, tentando
explicar, o que a gente tem levantado é que quase sempre a PEG é mais barato que a
outorga. Então, o fato da PEG existir – porque a PEG é um instrumento que só existe em
Curitiba, não existe em outro município...
R3P: É, foi uma criação meio estranha, até o jeito que foi...
MMS: O fato de ter sido introduzido esse instrumento, ele acabou rebaixando o preço da
transferência? Porque abaixou o teto?
R3P: Sim. Sim. Qualquer instrumento, assim, na minha visão, tá? Se a prefeitura criar o
POG, que vale 50% da PEG, daqui há uma semana vai virar teto. A prefeitura é o banco
central, ela emite a moeda, as outras moedas vão ser sempre em função do que ela disser.
MMS: Existe uma outra modalidade que é a UIEP...
R3P: Unidade de interesse especial de preservação... na realidade não é potencial, é um
tipo de unidade de preservação.
MMS: É um tipo de unidade de preservação, mas a forma de venda do potencial não é igual
a transferência
R3P: Ah, não sabia.
MMS: Então, vou te informar, é assim: a UIP você calcula lá qual potencial pode ser
transferido e transfere. A UIEP é geralmente um patrimônio público do governo, e
geralmente de grandes dimensões – então, é o prédio do Ministério Público, da
Universidade Federal do Paraná –, e daí o quanto vai ser transferido não é o cálculo da
transferência, que vê o preço da terra e tal, ele é o valor de reforma daquela obra. Então,
por exemplo, vai custar 5 milhões pra revitalizar a Universidade Federal do Paraná, quanto
está o preço, que é igual da PEG, que é 700 reais o metro quadrado, então vamos dividir
esse valor pelo que vai ser vendido por esse valor e daí a gente vende esse número. É o
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poder público que vende. Esse potencial, dessas unidades, da UIEPs, ele é renovável a
cada dez anos e, recentemente, na revisão do plano diretor, foi previsto a possibilidade de
renovar das UIPs a cada quinze anos.
R3P: Isso sim, isso a gente acompanhou.
MMS: Essa era uma demanda... Isso foi introduzido porque houve uma pressão dos
proprietários das UIPs?
R3P: Isso é uma demanda que a gente tinha colocado, porque na realidade é assim: a
periodicidade, pelo que eu me lembro, tá Mônica? Qualquer coisa você me corrige, porque
você deve estar mergulhando na legislação... Nada impede – isso eu estou imaginando –,
se eu tenho uma, vai, pega a casa histórica nossa que a gente tem ali na Emiliano Perneta,
a fábrica de vidros Trevisan, se eu fizer um projeto de restauro hoje, e a CAPC achar que é
valido o que eu estou propondo e aprovar eu vou ter direito a esse potencial. Se daqui cinco
anos, pô, picharam o imóvel, tacaram fogo, sei lá eu, mas fizeram alguma coisa lá no imóvel
e ele precisa de outra reforma, eu imagino que o procedimento é o mesmo. Essa previsão
dos quinze anos, eu acho que ela veio mais até porque nas áreas verdes foi previsto que a
cada quinze anos pode ser renovável, que é o incentivo pra pessoa continuar preservando
os bosques, a área verde que tá RPPNM, eu, sinceramente, não sei o porquê quinze anos.
Quinze anos pra mim é um prazo muito longo. Você sabe que um imóvel histórico deteriora,
me parece que quinze anos é muito tempo. Mas foi pressão, foi um pedido, dessa comissão
de UIPs. Embora eu ache que o poder público, o Ippuc, a CAPC, se você faz um projeto de
restauro e demonstra que o imóvel tá precisando de ser restaurado antes dos quinze, eu
imagino que vão acatar. Não vão deixar o imóvel entrar em colapso. Mas, de qualquer
forma, acho que é positivo ter essa previsão.
MMS: Você acha que é um direito do proprietário?
R3P: Eu acho que sim. Na realidade, o que eu acho é que deveria ter... tem imóveis que
deterioram num período mais curto, num período mais longo, depende muito do entorno, se
pegar o próprio prédio da federal foi recém restaurado, né? A gente está vendo que tem
muito restauro acontecendo, a gente vê que a cidade fica mais bonita... Será que vai durar
quinze anos aquele restauro? É uma dúvida que eu tenho. A impressão que eu tenho é que
não. E o duro desses imóveis históricos é que, principalmente a questão da pintura, você
não pode aplicar impermeabilizante, não pode usar as mesmas técnicas que você usa em
outros tipos de construção. A própria tinta, que eu me lembro, que a gente usou pra pintar
as UIPs lá, elas eram a base d'água, você não pode meter uma [inaudível], massa corrida,
você tem que preservar as características originais dos imóveis. Isso gera, no meu ponto de
vista, uma necessidade mais constante de manutenção. Se você deixar quinze anos o
imóvel sem qualquer tipo de intervenção, eu acho que pode ser danoso. Mas, no meu ponto
de vista, o que deveria valer é: a CAPC analisar os pedidos de restauro e conceder aquilo
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que fosse plausível. Até porque a tendência de você fazer pequenos restauros é melhor que
se esperar quinze anos pra se fazer um grande, né? De repente, ah, tem cupim no telhado,
vou esperar quinze anos pra consertar? Não, vai lá e conserta o telhado, faz o projeto e
restaura um pedaço do imóvel. Daqui sete anos, ah, agora a pintura, vai lá e faz uma outra
intervenção. Acho que é mais saudável pros imóveis históricos ter períodos menores, com
intervenções menores também.
MMS: Só um questionamento, que você estava comentando, você transfere e então você
tem o recurso pra restaurar. Só que você tá recebendo exatamente o quanto você gastou?
Você não recebe o potencial que seria possível de transferir?
R3P: Isso é uma outra coisa que vai mudar agora pelo que o [nome do representante 4 do
poder executivo] falou. Na realidade, veja, você tem razão. Quando a gente faz o restauro, a
gente recebe pelo que a gente está deixando de construir no terreno. É verdade. É isso.
MMS: E geralmente há uma relação, é quase isso que a gente precisa pro restauro? É
menos que a gente precisa pro restauro? É mais...?
R3P: Varia muito de caso a caso, mas eu diria que na maioria das vezes... Pegar a Santa
Casa: é um quarteirão no centro da cidade. Se você pegar aquele quarteirão e fosse vender,
com certeza você realizaria mais que um valor de um restauro a cada quinze anos. Então,
me parece, nesse ponto você tem razão, me parece que em boa parte dos casos, não são
todos, o valor concedido é superior ao valor do restauro. Não, aí você tem razão. Aí faz
sentido os quinze anos. Faz todo sentido. Porque, na realidade, o que você recebe te
permite pagar a primeira e fazer as manutenções até a próxima grande. Tá certo. Tá certa
você. Que agora o que o [nome do representante 4 do poder executivo] me disse, que eles
estavam querendo mudar, é que, por exemplo, pegar um imóvel, o imóvel da Santa Casa,
tá? Ah, ele ocupa, sei lá, essa área aqui. Mas você pode fazer um edifício aqui com 30
andares e usar 80% do potencial do terreno, então o que eu vou te conceder é 20. Se você
usa 80 aqui, o que a Santa Casa está de fato te tirando do potencial é só 20, então, vou te
conceder 20, não mais os 100% como era antes. E os 100% só vai valer pra aqueles casos
de UIP que ocupa o terreno todo ou que a presença dela impede você de usar o terreno.
Que eu acho que tá inteligente, acho que faz todo sentido. Com isso, claro, vai diminuir o
valor dos...
MMS: O quanto você vai poder transferir.
R3P: É.
MMS: No início, quando o instrumento foi previsto, por que que ele foi previsto? Foi previsto
porque, imagina, você está numa região central, tem prédio aqui, tem prédio aqui, tem
prédio aqui, é claro que uma casinha histórica vai sofrer uma pressão pra ser demolida e
edificar um outro edifício. Então, era uma forma de compensar aquele proprietário que está
sendo penalizado por ser patrimônio histórico.
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R3P: E Curitiba foi pioneira, né, antes de estar no...
MMS: No Estatuto? Exatamente. É de 1982 e o Estatuto é de 2001. A questão é: você acha
que ainda hoje existe essa pressão pra substituir aquele imóvel? Porque, naquela época até
colocavam fogo nas unidades, porque pra ele era melhor construir uma edificação. Ainda
existe essa pressão pra substituir aquele uso ou você acha que o instrumento realmente tá
compensando o proprietário a manter aquela unidade?
R3P: Olha, assim, é difícil, porque a gente ouve relatos de algumas pessoas, eu ouvi de
pessoas da comissão, por exemplo, que diz: “nossa, a vontade que eu tenho é...”. Porque,
assim, eu não tenho apego nenhum ao imóvel, mas ele é uma UIP. Isso eu estou falando de
instituições: “não tenho apego nenhum, mas é uma UIP”. Me obrigam a conservar, aí eu não
posso utilizar, eu poderia estar com minha atividade em outro terreno, mais afastado, mais
barato e vender esse terreno se não tivesse UIP, por um valor muito maior. Então, assim, a
sensação que eu percebo dos proprietários é que a UIP, ela reduz o valor patrimonial deles,
a sensação... No nosso caso posso falar tranquilo, porque como a gente não está com uma
UIP vinculada, né? Mas assim, eu vi em muitas pessoas do grupo, a sensação é que pra
eles é um fardo, se pudesse dar duas opções: você tem um potencial ou pode derrubar, e
vender teu terreno ou construir ou fazer o que quiser. Acho que 80% deles iam preferir
derrubar, sabe? Eu vou tirar a questão emocional, mas economicamente falando, eu
acredito que pra 80% deles faria mais sentido ter o imóvel sem a UIP. Então, assim, acho
que o mecanismo é importante e acho que se for suprimido você vai penalizar demais o
proprietário. A gente sabe aqui em Curitiba de vários casos, né? A gente ouve, vai, são
lendas, né? Que nem você falou, vários imóveis que a gente sabe que pegaram fogo, que
caminhão bateu e derrubou...
MMS: Pois é. Então, em havendo isso, né? Essa questão.. Você acha que os imóveis em
regiões que o coeficiente de aproveitamento é mais alto, sofre mais pressão do que em
regiões que não é, ou você acha que isso é independente de onde está a UIP? É porque,
geralmente, quase todas as UIPs estão na região central, né?
R3P: É, a tendência das UIPs é de estarem na região central, com raras exceções que eu
me lembro, o Jóquei Club mesmo que é mais afastado, da PUC, que tem aquele arco lá,
que é Prado Velho ali, o Hospital Nossa Senhora da Luz, também do Grupo Marista, são
alguns que estão um pouquinho fora do centro, os demais é basicamente é centro, né? Que
eu me lembre.
MMS: Esses que estão afastados, talvez não sofram tanta pressão? Ou acha que também
seria melhor que não, tipo, não estou falando da tua opinião tipo: "ai, quero que acabe",
mas, tipo assim, pra quem tem esse imóvel, você acha que é igual a pressão pra substituir?
R3P: Puxa vida, é que, assim, a questão do coeficiente, né? Aí tem uma... são linhas de
pensamento diferentes. Tem uma linha que diz: “não, puts, temos que reduzir o coeficiente
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das cidades pra permitir que as pessoas que hoje estão morando na periferia, que são
justamente as pessoas que precisam de acesso a transporte, saúde, creche, usem a
infraestrutura de regiões mais centrais, né? É uma tese. De outro lado, tem os que dizem:
“não, mas por que você não dá um coeficiente, dá prêmio de coeficiente, pra fazer habitação
de interesse social. Então, se a gente, assim, minha visão, até eu participei de um curso que
teve agora do Lincoln Institute lá na Câmara Municipal...
MMS: Com a Sonia Rabello?
R3P: Isso. E isso foi um dos pontos que foi discutido, né? E eu sei que a linha da USP é
pelo coeficiente um, né? Você reduzir o coeficiente. Eu não sou estudioso, sabe Mônica,
então, é difícil. Como empreendedor, a visão que eu tenho, na hora que você tem um
terreno que permite coeficiente quatro, numa canetada ele vira coeficiente um, na minha
cabeça isso é uma desapropriação, sabe? Porque ele é quatro, vira um, mas a prefeitura
pode vender os três. Então, na realidade mudou de dono. Se esses três mudaram de dono é
uma desapropriação. Isso é a minha visão. Aí, até uma das coisas que eu coloquei no curso:
“Tá, mas por que não faz o contrário?”. Eu de fato acho que o centro das cidades, pegar
Curitiba mesmo, e a gente pode falar tranquilamente porque a gente fez mais de duas mil
unidades tipo studio no centro, e eu acho que isso faz uma baita diferença na hora que você
põe gente pra morar numa região que só tem edifício comercial e a noite ela fica vazia, né?
Então, eu acho que o centro precisa ser ocupado, eu não tenho dúvidas e acho que isso é
bom pra cidade. Mas como faz isso? Não precisa fazer de quatro pra um, porque não faz de
quatro pra seis pra habitação social? O que a gente tem que fazer é baixar o custo do
terreno, você pode fazer isso de duas maneiras, desapropriando ou incentivando, eu sou da
linha do incentivo, mas aí é a visão pessoal minha. Com relação a questão de mexer em
potencial, e o que isso impacta nos imóveis históricos, assim, coincidentemente, esses
imóveis que eu citei, do Grupo Marista e do jóquei? O jóquei já não vai poder fazer nada no
terreno, que tá tombado pelo estado e eles já negociaram a área ao lado, que é onde está
saindo o shopping, né? A PUC, no Hospital Nossa Senhora da Luz – pra não chamar de
[inaudível] de novo – eles têm lá algumas atividades do curso de saúde, mas se você disser,
assim, se não fosse tombado, eles fariam blocos? Com certeza fariam. Embora seja uma
entidade sem fins lucrativos, não significa que eles não têm que gerar receita, eles têm que
gerar receita pra investir nos programas que eles não cobram. Mas eles, sem dúvida, fariam
outro uso. Acho, sim, que o conceito de UIP, de transferência, de outorga, faz sentido pra
preservar esses imóveis. Acho que é uma ferramenta que vem funcionando, porque a gente
tem muitos imóveis em Curitiba que são UIP, que tão em bom estado de conservação, e
acho que isso faz bem pra cidade. Acho que, pra quem está olhando de fora, eu acho que
funciona.
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MMS: Eu vou te explicar porque eu fiz essa pergunta, que veio exatamente em função da
Sonia Rabello. Ela andou estudando alguns municípios que aplicam a transferência. Qual
que foi a constatação que ela chegou? Não são muitos municípios que usam transferência,
então, assim, não é uma amostra muito grande. Você tem Curitiba que, por exemplo, na
região central você tem coeficiente de 5. Então, quem tem uma UIP, ele quer cinco. E você
tem municípios, igual São Paulo que recentemente que estabeleceu o coeficiente de um pra
toda cidade. Então, esse cara aqui que tem uma UIP, em relação ao vizinho dele, ele não
tem uma diferença muito grande, porque se ele quiser atingir cinco, ele vai ter que pagar.
Então, pela teoria que ela explica, se ele tivesse um coeficiente único, você não sofreria
tanta pressão pra substituir esse imóvel, porque ele já não poderia naturalmente construir,
só poderia construir cinco se ele tivesse que pagar por isso. Então, por isso que perguntei,
você acha que existe uma pressão diferenciada entre regiões que tem mais coeficiente e
regiões que tem menos coeficiente pra substituir?
R3P: Eu acho que não, acho que, como você bem exemplificou, essa pressão é sempre
comparativa, né? Nós tivemos casos de imóveis... ah, não dá pra falar, mas vai... A gente
tem imóvel... Se eu estou numa ZR4, que é 2,5 de potencial, a minha comparação com os
vizinhos vai ser na base do 2,5, eu por ter a UIP quero esse prêmio da mesma forma. Muda
o teto, muda a comparação, mas a lógica permanece a mesma. Essa questão do coeficiente
um, de novo, pra quem é dono do terreno, como te disse, quando nós, como incorporadores,
sofremos a mudança de regra, e o tabuleiro vale pra todo mundo, quando você está no
papel de dona do bem, do terreno, você é dona dum terreno na região central que você
poderia fazer cinco vezes a área, você Mônica, daí do dia pra noite seu terreno só faz uma
vez e os outros quatro tem que comprar da prefeitura. O teu terreno perdeu o valor, você
mexe com essa coisa do direito adquirido, da propriedade e tal, e é uma coisa complicada,
né? Como nós temos poucos terrenos...
MMS: Eu ia perguntar isso, se vocês têm um banco de terras.
R3P: A gente tem banco de terras, a gente tem hoje em Curitiba três terrenos. A gente
nunca gostou de estocar terreno. Na realidade, estocar terreno é que nem... Nós somos
uma indústria e nenhuma indústria trabalha com estoque alto, por isso que sempre que o
pessoal fala em land bank, eu sou meio avesso a isso, porque não tem porque você estocar
coisas, né? Então vou estocar aço, vou estocar concreto, vou estocar, né? Eu encaro que a
incorporação imobiliária não precisa trabalhar com banco de terrenos. Nós temos que fazer
a produção. Então, hoje nós temos três terrenos em Curitiba que a gente ia... e a gente tem
em Santa Catarina, mas que tão com projeto em desenvolvimento e tudo mais. Então, a
gente não vai ser afetado por nenhuma mudança de regra, porque já tem protocolo, já tá a
coisa caminhando. E a regra, quando muda, muda pra todos. Neste caso especifico, do
coeficiente, acho que os incorporadores que não são... porque são duas funções, né?
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Quando a gente começa a misturar nome... No nosso segmento, você tem incorporador,
você tem construtor, corretor, imobiliária, e você tem o proprietário de terras. Muitas vezes,
as funções se misturam, tem incorporador que constrói, tem incorporador que é dono de
muita terra. E aí também vende, então, acaba pegando a cadeia toda, né? Se você olha a
função especifica do incorporador, não necessariamente precisa ser o dono de grande
quantidade de terra, ele precisa ter a terra que ele... comprou a terra, desenvolve produto,
lança, vende e entrega. Esse é o nosso fluxo de produção. Então, considerando isso, mudou
a regra do jogo, que que a gente vai fazer? Ah, o terreno valia 100, agora vale 50, vou pagar
50 pra você e 50 pra prefeitura. Então, a regra do jogo pro incorporador não muda, com
essa questão do coeficiente um. Mas eu, particularmente, tenho dificuldade. Eu encaro
como uma desapropriação, sabe? Minha visão pessoal.
MMS: E você, caso você tenha conhecimento, você acha que tem muitas incorporadoras em
Curitiba que tenha banco de terras ou o mais comum é elas não terem? Muito banco de
terras. É claro, que vão ter poucas, para os projetos que estão em desenvolvimento, mas
você acha que...
R3P: Eu acho que não, o pessoal que eu conheço, que a gente se relaciona, ninguém
compra, estoca terra. Não é uma coisa assim muito normal. Você tem os donos de terrenos.
Tem muita gente que tem terreno na cidade. Mas daí é outra função, é o negócio chamado
especulador imobiliário, é o dono de terras. Isso tem. Mas incorporador não. Como te disse,
não faz muito bem você estocar. Porque você tem duas variantes de comprar o terreno, ou
na permuta – e você não pode estocar muito tempo porque a pessoa está esperando, né? –,
ou comprando em dinheiro. E você tirar dinheiro do caixa pra comprar um terreno, botar pra
dentro de casa, e não fazer nada com ele, não lançar, é meio esquisito, né?
MMS: Sim. Bom, agora já está chegando nos finalmentes. Agora, eu vou falar sobre o
processo de participação, né? Então, quando é revista a legislação urbanística, diversos
segmentos são convidados pra participar do processo. Não só do mercado imobiliário, do
setor produtivo da construção civil, mas vários segmentos. Em sua opinião, e nos processos
que acompanhou – não sei se essa revisão é a única que você acompanhou mais de perto
ou se alguma outra você acompanhou –, você acha que todos os segmentos possuem a
mesma capacidade e poder de participação?
R3P: Ai, ai, ai. Acho que você me pega aí, Mônica. Porque, realmente, eu participei muito
especificamente nessa questão e nessa revisão. Eu acho, assim, a tendência sempre que
você tem uma mudança dessas, e eu acho que a prefeitura nesse ponto, eu acompanhei por
notícia, não cheguei nem a participar de audiência pública, porque me orientaram a não ir,
porque você não conseguia falar, dialogar... Então, acho que as iniciativas das audiências
públicas são muito boas, porém, o que eu tive de informação é que é extremamente mais
expositivo e com pouca chance de troca. Agora, por outro lado, fico pensando, você propor
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uma legislação a uma cidade que nem Curitiba, ou São Paulo, que olha o tamanho, né? E
querer ouvir todo mundo... é muito complicado, né? E aí tem associação de moradores, é
uma imensidão, né? Eu não tenho ideia de como fazer. O que eu acho, assim, a tendência
das entidades, quando se fala, assim, universidades – a Universidade Federal, UP, Católica
–, eu acho que as universidades, elas têm corpo de pesquisa de arquitetura e urbanismo
que tem que ser ouvidos, eu imagino. As entidades de classe têm uma facilidade enorme de
se articular, porque lei e uso do solo mexe diretamente com o dia a dia de todo mundo.
Então, instituto de engenharia, Crea, CAU, Ademi, Sinduscon, Associação comercial, se
mobilizaram duma maneira muito fácil, né? Mas são entidades também que quando precisar
contratar um advogado ou arquiteto, tem recurso, tem corpo técnico, eles têm facilidade
para isso. Eu acho que não é equilibrado nesse ponto porque, daí eu fico pensando: tem
associação dos moradores da Caximba. Como é que eles vão conseguir ser ouvidos? Acho
que, nesse ponto, existe um desequilíbrio, porque as universidades, as instituições de
classe, elas têm mais facilidade de se articular. Já a sociedade civil, ela deve ter menos
facilidade, porque falta recurso, liderança, conhecimento até para discutir, porque é um
assunto muito técnico. De repente, a pessoa vem falar sem conhecer, acho que faltaria
algum tipo de apoio pra essas entidades conseguirem se articular melhor. Essa é a
impressão que dá, mas sem dúvidas o [nome do representante 4 do poder executivo] deve
saber muito mais, que ele acompanhou de perto essas discussões.
MMS: Está no rol de pessoas a serem entrevistadas. Tá. E como que você avalia a
formação do G10? A iniciativa de se formar o G10?
R3P: Olha, eu acho que todo processo de discussão de lei de uso do solo, plano diretor...
Acho que gente deveria ter se preocupado mais na época do plano diretor, porque uma
coisa está ligada com a outra, e aí você deixa passar o plano diretor e depois vai querer,
né? Porque normalmente na lei de uso do solo todo mundo começa a se mobilizar, mas ele
tá muito amarrado com o plano diretor, e daí no plano diretor ninguém se mexe, né? Mas, de
qualquer forma, acho que é positivo, vejo, agora tô falando como Invespark, né? A gente é
ligado a Ademi, ligado ao Sinduscon, eu sou sócio do IEP, sou Crea por ser engenheiro.
Então, eu acho, assim, são entidades que tão buscando a defesa dos interesses dos seus,
né? Associação Comercial, com a questão de alvará comercial, das regiões, né, dos usos,
acho que está totalmente dentro. Eu acho que é uma iniciativa positiva pra levar seus
pleitos, sua visão, pro poder executivo. Deveria existir a mesma participação pro restante da
sociedade, porque acho que daí ganha. Quando você vai, dessa maneira, fica mais fácil de
discutir, porque as coisas vão mais tratadas, mais pontuadas. Eu participei de uma das
reuniões do G10, e de algumas aqui e uma lá com o [nome do representante 4 do poder
executivo], acho que a coisa é muito direta, os assuntos são pontuados, separados por
tópicos, as propostas são colocadas de forma clara, você pode ouvir um sim ou não mas a
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coisa fica clara. Eu acho que se isso, não sei como é que foi pro restante, não sei se você
acompanhou pro restante, se isso vai da mesma maneira, acho que talvez seja um pouco
mais esparso as discussões, muito pontuais, assim, ali no bairro “x”, na rua “y”, acho que
isso dificulta muito, né? Eu não sei se... quem poderia assumir esse protagonismo? Porque,
na realidade, no G10, teve um grupo de arquitetos – o [nome do representante 3 do setor
produtivo], [nome do representante 4 do setor produtivo], tinham outros lá participando,
[nome do representante 6 do setor produtivo] e mais dois, se não me engano, eram cinco
arquitetos, a [nome da representante 1 do setor produtivo] – que, puts, se debruçaram,
leram, na realidade, o trabalho braçal quem fizeram mesmo foram eles. Ah, eu, [nome do
entrevistado], li lá a parte de potencial porque estava interessado nisso, mas não li o texto
todo. Então, meio que, assim, a gente fala em G10, mas trabalho braçal mesmo foi feito
pelos arquitetos, alertando o que que mudou: “olha, mudou isso, mudou aquilo, ficou assim,
assim, assado”. Daí o grupo de trabalho se reunia e dizia: “ah, isso aqui está bom, isso aqui
não pode”, mas foi encabeçado por eles. Fico pensando, se tivesse um apoio similar para as
associações de bairro, para outras entidades – talvez a Federal tivesse que assumir esse
protagonismo, ou as universidades, eu não sei –, a coisa poderia também vir melhor e ter
um equilíbrio nessas discussões. Que eu acho que no caso das associações de bairro,
acaba sendo muito na mão do vereador, o vereador acaba sendo... E muitas vezes o
vereador não tem o conhecimento técnico pra discutir a lei de uso do solo, plano diretor, e
aí... Ele não tem conhecimento técnico, né? Ele é quem define, quem vota, mas, às vezes,
não tá preparado tecnicamente pra fazer análise, pra explicar... Você, como arquiteta, você
pode chegar numa associação e dizer: “gente, isso aqui não adianta ver o quintal da casa de
vocês, tem que pensar em bairro, como é que essa legislação tá afetando o nosso bairro”...
Traduzir aquilo que tá em formato técnico pra que eles entendam e aí depois de entender
eles digam: “ah não, isso aqui”... Mas, então, alguém precisa traduzir pra daí levar: “ó, o
pleito é esse, dá pra mexer aqui, ali”. Acho que ficaria melhor, talvez, como lição que eu tirei
desse processo é que as entidades ligadas a construção civil, a engenharia, a arquitetura e
tal, se organizaram e conseguiram estabelecer o canal de comunicação legal porque foi de
forma estruturada. Porque tudo que vem de forma estruturada é melhor de ser tratado. O
[nome do representante 4 do poder executivo] teve seguramente... disse um monte de não e
disse alguns sim, mas de forma estruturada. Talvez tenha faltado – tô falando por achômetro
–, talvez tenha faltado isso pro restante da cidade.
MMS: Bom, você sabe do Conselho da Cidade? Do Concitiba? Você acha que há algum
sombreamento do G10 com o Concitiba?
R3P: Eu te confesso que não sei a função do Concitiba. Sei que eles estavam presentes na
reunião do G10 que tratou especificamente sobre potencial construtivo e tal. Mas não teve
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nenhuma divergência que eu presenciei, com relação a isso, sabe? O que que o Concitiba
faz?
MMS: Ele é o órgão colegiado, que tem representantes de todos segmentos da sociedade...
R3P: Ah, acho que já ouvi falar...
MMS: E daí a política urbana geralmente é discutida dentro desse conselho, só que é um
conselho consultivo, não é deliberativo.
R3P: Ele tá acima do Conselho de Urbanismo?
MMS: Não, é outra coisa. Porque o Conselho de Urbanismo vai analisar o projeto, vai
passar ou não vai passar. No Concitiba, eles vão discutir o plano diretor, agora estão
discutindo a lei de zoneamento... Eu tô perguntando isso, porque teve pessoas do Concitiba
que reclamaram de haver um grupo que eles identificaram como paralelo, porque eles
falaram que esse tipo de discussão tinha que ocorrer dentro do conselho, e não criar um
grupo paralelo. A defesa do Ippuc é que precisava existir – que era um grupo de trabalho,
digamos assim –, precisava ouvir a opinião de quem faz planilha de viabilidade, era um
debate muito técnico pra depois chegar a uma proposta e depois levar pro conselho. Então
é essa questão: houve sombreamento? Ou deveria ter sido dentro do conselho?
R3P: Olha Mônica, assim, como te disse, a reunião que participei, o Concitiba estava
presente e foi tranquilo. Não presenciei nenhuma divergência. Eu acho, assim, se quem
propôs a legislação, a lei, foi o Ippuc e seus técnicos, a negociação tem que ser com os
técnicos do Ippuc. Isso é meu ponto de vista, sabe? Se foi o [nome do representante 4 do
poder executivo], a [nome de outra funcionária do Ippuc], os técnicos do Ippuc, que
conceberam o texto, a lei e tudo mais, eu acho que o diálogo tem que ser com eles. Se
fosse o Concitiba, eu acho que o dialogo tinha que ser com o Concitiba, assim, é a maneira
como eu vejo. Não faz sentido você criar mais um ator nessa comunicação.
MMS: Beleza. E a última pergunta: quais – além do que talvez tenha sido incorporado –,
quais as atuais demandas dos proprietários de UIP em relação aos instrumentos
urbanísticos? Tem alguma, assim, além daquilo que vocês colocaram, alguma reivindicação
que vocês gostariam que fosse incluída, que fosse revisto, alterado?
R3P: Olha, eu acho que uma coisa que ainda não tá definida é como é que vai ficar a
redação daquele mecanismo, que agora só vai ser concedido o potencial referente a área
não utilizada no lote. Então, isso ainda é uma indefinição que ainda a gente não sabe como
vai ficar essa redação, embora, o conceito, Mônica, acho que faz sentido. Então, é aquilo
que desenhei ali. Tenho um imóvel de 100, ocupo com a UIP, ao invés... Antigamente, você
recebia pela área total do imóvel, agora a ideia é que o potencial seja concedido somente
por aquela parte do imóvel que você não vai conseguir ocupar em função da UIP. Eu acho
que faz sentido, mas é algo que ainda está indefinido, não recebi o texto, né? E aí com
relação às políticas, pra mim é uma política que... A primeira vez que usei potencial, acho
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deve ser sido em 95, 96, era um empreendimento no Batel em que a gente podia comprar
potencial, eu estava na Thá, na época, o Batel Business Center, Batel Trade Center, são
dois edifícios comerciais, que ficam, a entrada é pela Avenida Batel, bem pertinho do castelo
ali. Então, aquele edifício a gente comprou de uma ótica no centro, não me lembro o nome
agora, mas foi a primeira vez que tive contato com isso.
MMS: Vocês compraram por transferência?
R3P: Compramos por transferência, na época, e, assim, o primeiro contato que eu tive eu
falei: “putz, que legal, né?”. Me lembro de ter ido conversar com a senhora lá no centro e daí
o imóvel onde tava a ótica era o imóvel que tinha sido preservado e pensei: “que legal, né?
Uma maneira de incentivar a preservação”. Então, eu acho que é um baita dum mecanismo,
acho que é importante preservar patrimônio histórico, acho que a CAPC tem feito um bom
trabalho aqui em Curitiba, tem muito imóvel que a gente conseguiu manter em belíssimo
estado de conservação, isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais da evolução da
cidade, tudo mais. Eu acho que o mecanismo é positivo, sabe? Eu não trocaria casas
históricas por mais edifícios. Acho que tem espaço pros dois. Acho que se a gente não sabe
preservar, a gente acaba destruindo um pouquinho da nossa história. Então, tem às vezes
discussões: “Ah mas era UIP, não é UIP”, e daí eu saio de campo porque não sou do ramo.
Mas a Secretaria de Cultura que eu tive contato com a [nome da funcionária], que agora
está fora, mas sempre que eu tenho alguma dúvida, ela é uma pessoa que eu acho que
entende demais, né? E eu não sei se está no rol das suas entrevistadas, mas é uma pessoa
que, puts, conhece demais. Em caso de dúvida eu pergunto pra ela. E eu acho que é
positivo. A legislação tá num bom caminho, ela atende, e da forma como ficou, de mudança
que me lembro foi a formula de cálculo, que deixou de ser ITBI e passou a ser IPTU, que até
foi uma das dúvidas que eu tinha, porque... Então, essa foi uma das mudanças introduzidas
e a outra é a questão de só ser outorgado o que não puder ser usado... o que a UIP não te
deixar usar no lote. Então, acho que são mudanças legais, acho justo, e espero que o
resultado continue sendo bom, porque, olhando pra trás, acho que Curitiba consegue ainda,
em relação a outras cidades que a gente lê e tal, a gente tem um bom índice, não sei o que
índice que é, mas, pros olhos, assim, a percepção é boa.
MMS: Os proprietários não chiaram com isso de só transferir a diferença?
R3P: Aí cai no individual, sabe? “Ah, como que fica a minha, que eu só tenho...”, mas é um
ou outro, a maioria entendeu. Como tudo que é justo e é combinado... que é aquela história,
né? Dependendo da legislação, como ela ficar, vai desincentivar as pessoas a preservarem,
o nível de preservação vai cair. Então, ah, pode acontecer que um ou outro não se sinta
incentivado? Pode ser, mas fazer o que? O grupo, em si, não ficou desconfortável com isso.
A gente está aguardando a redação ainda, o único ponto que eu fiquei de circular pra eles,
que não tinha ainda, mas não causou muita...
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MMS: Ótimo. Eram essas as perguntas. Viu só? Super me ajudou.
R3P: Sério?
MMS: Sério. É que como queria saber a questão das UIPs, imagine como que eu ia fazer,
ter que entrevistar proprietário por proprietário. E daí como foi formada essa comissão e
você participou ativamente dessa comissão...
R3P: Ah, legal.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com a representante 1 das ONGs

Data da entrevista: 24 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 26 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer... aí
pelas duas entidades, né? Para uma melhor compreensão da entidade da qual você faz
parte, você poderia explicar brevemente quem a sua instituição representa? Quais
interesses defende? E qual abrangência de atuação?
Representante 1 das ONGs (R1ONG): Então, pela Terra de Direitos, a gente é uma
organização da sociedade civil, né? Que trabalha com direitos humanos. E eu, em
específico, sou assessora jurídica do Terra na área do urbano, que trabalha justamente com
direito urbanístico, com direito à cidade e direito à moradia. Então, a gente tem a assessoria
jurídica, né? E tem o assessoramento jurídico que a gente faz a comunidades, a
associações, em relação ao direito à moradia e ao direito à cidade, tanto judicialmente, com
ações de usucapião e ações que tentam barrar as reintegrações de posse, como extra
judicialmente e no próprio debate do direito à cidade na esfera executiva, né? Que aí é o
que a gente faz enquanto conselheiro da cidade. A Terra é conselheira titular do Conselho
da Cidade de Curitiba. Na frente Mobiliza Curitiba, a gente é uma frente de várias
organizações, várias entidades e cidadãos, pessoas físicas também, que compõem uma
frente pelo direito à moradia, o direito à cidade a partir da luta. E aí nessa luta a gente vai
nessa esfera do... inclusive de participações no Concitiba, mas pelos seus representantes,
né? Que tão lá pelas entidades e na cidade de uma forma geral pela garantia do direito à
moradia mesmo. Nosso foco é a moradia.
MMS: Beleza. Tá. Especificamente quanto à regulação urbanística e aplicação das
normativas vigentes, de que forma a sua instituição interage com os poderes executivo e
legislativo para defender os interesses dos seus representados?
R1ONG: Você pode repetir a pergunta, por favor?
MMS: É mais ou menos assim: como que você interage com o poder... a instituição... você
comentou o assento no Conselho, né? Mas se tem algum outro conselho que vocês fazem
parte, se vocês tem relação com algum vereador – no executivo e no legislativo, né? –, se
vocês tem ações judiciais... de que forma que se dá essa interação... todos os instrumentos
que vocês usam pra interação com...
Alice: Tá. No executivo, a gente atua enquanto conselheira da cidade, né? Como eu já
disse. E daí a gente tenta pautar junto com os demais conselheiros essa questão. Além
disso, através do executivo, às vezes, a gente consegue fazer uma regularização fundiária,
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que a gente chama de regularização extrajudicial, que daí é através de contato com a
Secretaria de Urbanismo – como no caso, a experiência que a gente tem em São José dos
Pinhais, que foi com a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Urbanismo em conjunto,
que a gente conseguiu uma regularização. No legislativo, a gente tem contato com alguns
vereadores, mas são poucos, como o [nome do representante 1 do poder legislativo] e a
[nome da vereadora]... mas a gente tem pouca intervenção do legislativo, porque realmente
é uma área mais conservadora, né? É um dos poderes que tá um pouco mais fechado. E
judicialmente a gente atua tanto nas questão de usucapião como a gente tem uma ação civil
pública contra o processo de revisão da Lei do Zoneamento que tá acontecendo agora, né?
Então, é um processo judicial que incide no executivo. Acho que é isso.
MMS: Em que pé que anda esse processo?
R1ONG: Ele tá com o despacho do juiz agora, em que o juiz reconheceu que a... porque é o
seguinte: a ação civil pública, a gente impetrou ela em 2016, lá atrás, ainda na época do
Fruet, né? Falando que não tava acontecendo a real gestão democrática e a participação
popular no processo da revisão. Então, a gente entrou com essa ação civil pra anular esse
processo de revisão e iniciar um novo, com um cronograma real de participação popular,
audiências públicas e tudo mais. Em 2017, a Lei do Zoneamento voltou pro Ippuc, eles
retiraram da Câmara pra uma revisão, e desde então ficou parada um tempo essa ação civil
pública, até que o Ministério Público se manifestou em Julho falando que: “olha, tem razão a
parte autora, principalmente porque agora tem uma nova lei que não foi apresentada em
uma audiência pública”. E, então, a gente quer pela continuidade do processo e que a parte
ré – que no caso é a Prefeitura, né? – apresente os documentos que a gente solicitou, que
aí são os diagnósticos pra revisão da Lei do Zoneamento, o mapa de vazio urbanos… essas
coisas mais gerais que a gente solicitou lá. Se quiser eu posso te encaminhar a cópia.
MMS: Pode ser. Seria bem interessante.
R1ONG: E aí teve um despacho do juiz agora determinando que o município apresente
esses documentos e a gente tá esperando a citação do município.
MMS: E isso em relação a Lei do Zoneamento no geral. Em relação aos instrumentos, tem
alguma coisa específica ou não?
R1ONG: Ainda não. Até porque antes os instrumentos tavam juntos, né? Na legislação.
Então, a gente não tinha essa divisão. Agora, que com essa revisão do Greca, é que a
gente teve essa divisão em várias leis, né? Dentre elas, a Lei de Instrumentos.
MMS: Tá. É porque é justamente uma coisa que me questionam quando eu apresento o
case de Curitiba, me falam: “mas o Ministério Público nunca entrou… alguém nunca entrou
com uma ação, em relação a esse processo que tá acontecendo?” Então, por isso que é do
interesse. Tá. Bom, durante a trajetória da aplicação da Transferência do Direito de
Construir e da Outorga Onerosa do Direito de Construir em Curitiba, foram criadas novas
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modalidades, com regras próprias para concessão do potencial construtivo. Enquadram-se
nessas novas modalidades os incentivos à preservação das Unidades de Interesse Especial
de Preservação e as cotas destinadas para programas de financiamento habitacional, para
construção de equipamentos sociais, para desapropriações, para a Copa do Mundo e para o
Programa Especial do Governo. A primeira questão é: como a sua entidade avalia essa
trajetória e as novas modalidades criadas?
R1ONG: A gente tem avaliado o seguinte… desde o Estatuto da Cidade, né? A gente teve a
regulamentação desses instrumentos que servem pra regular, né? As construções na
cidade. E a partir do Estatuto da Cidade, então, com a outorga onerosa, a gente conseguiu
oficializar, né? Lei Federal. Quando aparece a PEG e as cotas, se você olhar a partir de um
instrumento municipal que versa sobre o mesmo fundo, que é o solo criado, e se torna
predatória em cima dele, a gente considera que é um instrumento completamente ilegal. A
gente até fez uma denuncia, na época da Copa do Mundo, em relação a PEG, a cota PEG
pra reforma da Arena da Baixada, só que acabou não caminhando assim. Mas era
justamente alertando sobre esse perigo do que significa em si a PEG, né? Programa
Especial do Governo. Principalmente porque a PEG, ela se descola totalmente da questão
urbana, da habitação, ela não tem vinculação com fundo, é discricionária a atuação da
prefeitura, né? Então a Prefeitura escolhe pra onde vai isso, como vai usar. Então foge
completamente, inclusive, do que o Estatuto da Cidade prevê né? Se tornando, portanto,
ilegal.
MMS: Essa ação que você tinha comentado, vocês ajuizaram onde?
R1ONG: A gente denunciou no Ministério Público, que foi gerado um procedimento
administrativo, mas que não teve andamento.
MMS: Mas teve algum despacho contrário da posição de vocês?
R1ONG: A gente não tem a menor notícia disso. Ele sumiu, assim.
MMS: A segunda pergunta em relação a essa trajetória seria: quais os impactos a sua
entidade credita à inclusão dessas novas modalidades para o política urbana do município?
R1ONG: A redução da arrecadação do fundo, né? E aí a consequente redução de
arrecadação com dinheiro pra habitação e pra regularização fundiária. Hoje a gente tá vendo
que tem déficit de, mais ou menos, 56 mil pessoas na fila da Cohab esperando pra terem
casas, quando o município, por si só, só tem capacidade de construção de 40 casas por
ano. É no máximo 40 casas por ano. Então, nunca vai suprir. Além disso, a regularização
fundiária tá cada vez pior, né? Se a gente olhar hoje Curitiba tem 412 ocupações e sem
previsão de regularização de nenhuma delas, né? Então, é um déficit preocupante,
inclusive. Principalmente porque agora com a Emenda Constitucional 95 teve uma redução
dos percentuais que são encaminhados pra Caixa Federal, né? Pra construção do Minha
Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida Entidades, que prevê o atendimento à faixa um.
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Então, com isso ,o panorama é que cada vez pior. Esses instrumentos, então, eles
contribuem pra um cenário que não atende à população que realmente precisa de moradia.
Não sei se tô respondendo.
MMS: Aham. De acordo com o entendimento da sua entidade, quem seriam os principais
beneficiários da inclusão dessas novas modalidades? E quem seriam os principais
prejudicados?
R1ONG: Olha, os principais beneficiários, com certeza, começa com o setor privado, né? O
setor imobiliário… Porque, a partir... desde de a criação da cota, por exemplo, eles
incentivam um instrumento que é muito mais barato, né? Pra construção do potencial, muito
mais rápido também, mas a rapidez em si não é uma questão, né? O problema maior é os
valores que eles pagam, que tá muito mais abaixo. E a própria Prefeitura que por se tornar
discricionário esse valor, eles usam… Por exemplo, a gente tava discutindo isso semana
passada e foi um exemplo bem bom, assim: existe um dinheiro que tá lá e tem a calçada do
Batel que precisa ser reformada e tem casas que precisam ser construídas no CIC. E o que
que a Prefeitura faz? Calçada no Batel, que já tem uma infraestrutura, que já tem uma
condição muito boa, inclusive, pra aguentar mais de dez anos, né? Sem precisar reformar.
Mas, então, a classe média e classe média alta, principalmente, né? E por entendimento do
que a Prefeitura acha que é mais interessante pra eles, né? Já que eles têm essa política de
deixar o centro higienizado, belo, reformado e turístico. E os principais prejudicados, com
certeza, a população classe baixa, a população da faixa um da Cohab, a população em
situação de rua, a população das ocupações irregulares, né? Que tem o sonho da casa
própria, que tem o sonho da regularização fundiária e que não tão sendo atendidos e que
tão sendo completamente descolados da política da Prefeitura.
MMS: Tá. Quando dos primeiros debates sobre os instrumentos de solo criado no Brasil
tinha-se como pressuposto fundamental à sua aplicação a definição de um coeficiente de
aproveitamento básico único e unitário. Isso porque o que se objetivava com esses
instrumentos era reduzir a valorização diferenciada dos terrenos urbanos. Com base nessa
concepção e na opinião da sua entidade... primeira questão: a definição de um coeficiente
único e unitário para todos os terrenos urbanos é coerente e benéfica à política urbana
municipal? Por quê?
R1ONG: Sim. O coeficiente único ele garantiria uma maior arrecadação do governo, né? Pra
Prefeitura, no caso. E um maior fundo pra... não só pra habitação e moradia mas também
pra reforma do aparatos, né? Aparatos e aparelhos municipais. Então, quando o governo
começa a doar coeficiente e dá um maior número de coeficiente e produção pra o setor
imobiliário, ele deixa de arrecadar explicitamente, né? Inclusive, dependendo do valor que
ele deixou de arrecadar e do coeficiente que ele dá, poderia até se argumentar improbidade
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administrativa, né? Em razão do tributo e dos valores que deixam de ser arrecadados em
razão disso.
MMS: Bom, em Curitiba nunca se chegou a adotar esse pressuposto. Você considera isso
um acerto ou um equívoco?
R1ONG: Equívoco. Principalmente com o discurso do Ippuc de que: “Ah, Curitiba tá
deixando de ter um crescimento de densidade...”. Esse era o momento ideal pra adotar
então o coeficiente único.
MMS: Você acredita ser possível adotar esse pressuposto em Curitiba?
R1ONG: Sim. Na época, eu não era do Mobiliza, mas pelo o que eu sei tem estudos sobre
isso.
MMS: Caso o poder público municipal viesse a propor o coeficiente único e unitário para
todos os terrenos de Curitiba, quais segmentos sociais seriam os maiores apoiadores? E
quais os maiores opositores?
R1ONG: As associações comunitárias, com certeza, seriam apoiadoras. A própria frente
Mobiliza seria uma apoiadora e uma incentivadora. Acho que a população, em si, ela seria
apoiadora, né? Porque a partir do momento que ela entende o que significa isso, né? Tem a
questão da formação da consciência da população em relação a isso. E os opositores, com
certeza, seria o setor imobiliário, porque eles teriam um maior ônus. Apesar de eles mesmos
afirmarem que quando o ônus deles for maior, eles simplesmente aumentam o valor do
preço que eles cobram em cima do imóvel, né? Então, a princípio eles também não teriam
prejuízo, mas na base geral eles teria prejuízo.
MMS: Mas então – só pegando esse gancho, nem está aqui como pergunta –, se o setor
imobiliário alega que isso seria repassado pros proprietários, isso não seria um problema no
aumento no preço das unidades?
R1ONG: Talvez. Mas, assim... isso eu confesso que não vou saber muito como responder...
Que daí também tem influência da questão do IPTU, né? Como é que ficaria o valor da
terra, a partir do momento que virasse coeficiente único e se realmente se incidiria em um
valor maior.
MMS: Bom, quando da edição e revisão da legislação urbanística, diversos segmentos
sociais são convidados a participar do processo. Em sua opinião e com base nos processos
que você acompanhou, todos os segmentos possuem a mesma capacidade e poder de
participação? Caso negativo, justifique.
R1ONG: Não. Desde que eu venho acompanhando o processo de revisão da Lei de
Zoneamento e da Lei de Outorga é claro, assim, que a Prefeitura anda colada com o setor
imobiliário. Tanto é que o setor imobiliário vem em conversas e reuniões semanais com o
Instituto de Planejamento desde março desse ano, oficialmente, né? Extraoficialmente, eu
não sei desde quando. E a partir do momento em que, em tese, eles abriram para
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participação de três membros do conselho, o G10, né? Que é o setor imobiliário, começou a
ter reuniões na terça e na quinta com eles. Então, não ficou só na quinta como eram nas
reuniões semanais, eles passaram a ter duas reuniões pra afinar discurso.
MMS: Entendi. Mas o Concitiba só participava de uma dessas reuniões?
R1ONG: Na quinta-feira. Isso. Então, assim, ainda que a gente tenha conselheiros no
Concitiba, como da organização da sociedade civil, das universidades e das Associações…
Além do discurso deles de como o Concitiba só é consultivo e fiscalizador, não tem direito a
deliberar sobre coisas, né? A gente ainda tem o setor imobiliário que tá, não só no Concitiba
agindo em paralelo como G10, em outros conselhos também que englobam né? Inclusive o
Conselho Gestor do CMU, do fundo, e por aí vai. Então, é bem discrepante assim.
MMS: Você tem conhecimento se nesses outros conselhos tem a participação de
movimentos sociais, como o do CMU?
R1ONG: O CMU eu não sei. O do fundo eu sei que tem a participação, mas o CMU eu não
sei.
MMS: Bom, a próxima pergunta é especificamente sobre o G10. Então, especificamente em
relação ao atual processo de revisão da Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e dos
instrumentos de aquisição do potencial construtivo adicional, foi criado pelo Ippuc um grupo
de trabalho com entidades relacionadas ao setor produtivo da construção civil em Curitiba,
conhecido como G10. Como você avalia essa medida?
R1ONG: A criação do G10, ela veio principalmente pra barrar a Lei do Zoneamento do
Fruet, né? Teve algumas questões que eles não tinham acordo e palavras específicas de
um deles, no caso o [nome de um representante do setor produtivo], ao saber disso pelos
vereadores da Câmara Municipal, eles imediatamente se organizaram, pediram pro Greca
retirar da Câmara. Então, assim, a criação do G10, ela vem confrontar diretamente a
organização da sociedade civil e confrontar qualquer benefício que venha trazer pra
sociedade, sob o argumento de estarem preocupados com o dinheiro pra moradia também.
O que é curiosíssimo, né? Porque eles fazem todo um trabalho de discurso inverso, assim.
Mas quando a gente participa das reuniões com eles são só pautas de interesse que visam
o lucro e é isso, né? Então, o G10, ele vem como uma força de pressão, né? Porque é todo
o setor imobiliário junto e vem com a capacidade de destruir os debates que a gente constrói
dentro do Concitiba, o que é impressionante, assim.
MMS: Em sua opinião, haveria algum tipo de sombreamento desse grupo, do G10, com
outras esferas de participação, como o Conselho da Cidade de Curitiba?
R1ONG: Sim. Inclusive, na última reunião que a gente teve do Concitiba eles foram, né? Em
quatro ou cinco já. Acho que sabendo que a gente tava começando a pressionar pra alterar
algumas coisas, algumas questões que a gente não tinha acordo, eles já voltaram a fazer
pressão agora dentro das reuniões ordinárias e extraordinárias do próprio Concitiba. Então,
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há uma sobreposição completa, né? Principalmente pelo diálogo que eles têm com a
Prefeitura.
MMS: Bom, última pergunta já. Quais as atuais demandas da sua entidade em relação aos
instrumentos de aquisição de potencial construtivo adicional? E daí, de que forma que a
entidade tem atuado para o alcance dessas reivindicações?
R1ONG: A primeira pauta da gente, dentro da Lei de Outorga, é que a gente acabe com a
cota PEG. Por ser um instrumento ilegal, por ser um instrumento predatório, a nosso
primeira pauta é acabar com a cota PEG, pra que a gente consiga ter só os instrumentos de
outorga e transferência, né? Os incentivos, daí, são outros instrumentos que não tão nessa
lei que tá vindo agora. A segunda questão da gente é que a gente pede que, dentro da
outorga, daí... porque eles fizeram os percentuais, que acho que foi até um debate dentro da
Cohab, percentuais que vão pra determinados fins e neles já tem contido uns percentuais
que são discricionários pra Prefeitura, né? Então, a segunda pauta da gente é que dentro da
outorga a gente divida em 70% pra fundo de habitação, e não 40% como eles tão colocando
agora, e 20% só pra discricionário pra Prefeitura, não 40% como eles tão colocando
também.
MMS: Mas então seria mantida uma certa discricionariedade?
R1ONG: Seria mantida, mas atrelado ao... por exemplo, porque lá a gente tem com o que
se pode gastar com o valor da outorga, né? Que aí vai pra reforma do sistema viário,
questão ambiental, pra regularização, pra habitação e tem mais um que eu esqueci... eu
sempre esqueço esse. Então, esses 20% teriam que ser atrelados ao gasto dentro desses,
que seria mais necessário, não fora, não pra além, não pra publicidade, como tem sido
usado o fundo, né?
MMS: Tá. Então, seriam essas duas reivindicações? Acabar com a cota PEG e o percentual
70% pra HIS e 20% discricionário, mas atrelado às finalidades previstas no estatuto.
R1ONG: Isso. Uma das brigas que a gente teve, mas nessa a gente garantiu a
continuidade, é que eles queriam alterar de ITBI, dentro da fórmula da outorga, pra IPTU,
né? Mas a gente brigou bastante lá dentro e permaneceu ITBI.
MMS: Beleza. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito desse
assunto?
R1ONG: Acho que não. Só isso.
MMS: Então é isso. Muito obrigada.

Fim da entrevista.
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Transcrição da entrevista realizada com a representante 2 das ONGs

Data da entrevista: 20 de setembro de 2018
Entrevistadora: Mônica Máximo da Silva
Duração: 56 minutos
Mônica Máximo da Silva (MMS): Bom, então, a primeira pergunta... você também faz parte
do mobiliza?
Representante 2 das ONGs (R2ONG): Sim.
MMS: Tá. Então, a primeira pergunta é pra entender melhor a entidade que faz parte, você
explicar brevemente a instituição que você representa, quais interesses defende e qual a
abrangência de atuação? Aí, se você puder falar dos dois, tanto do Terra de Direitos, quanto
do Mobiliza.
Representante 2 das ONGs (R2ONG): Tá. Primeiro, acho que a Terra de Direitos faz mais
sentido, do genérico pro específico... A Terra de Direitos é uma organização que tem sua
gênese associada à promoção e luta pela efetivação dos direitos que a gente chama de
econômicos, sociais, culturais e ambientais, que tá há 16 anos atuando aqui no território, em
âmbito local, né? Em um contexto de acesso à terra urbana, mas também à terra rural. E
tem uma atuação nacional, então hoje a gente tá no cerrado, em um escritório em Brasília, e
uma atuação na Serra do Espinhaço, Minas Gerais, e no Tapajós, então, no norte, em um
contexto de embate aos grandes projetos e megaempreendimentos e o impacto em
comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. O Mobiliza Curitiba, ele surgiu em função
de um projeto específico, que foi apoiado pela Fundação Ford, num contexto de revisão daí
sim do Plano Diretor, onde um conjunto de atores e atrizes se reuniu para tentar fazer o
embate mais institucionalizado, frente à Curitiba modelo de cidade e de planejamento
participativo. Então, se estruturou como uma rede pra reivindicar um lugar de fala e uma
participação mais qualificada, né? Fazendo frente, mas ao mesmo tempo se somando
também aos órgãos oficiais, como o Ippuc, né? Que sempre protagonizaram esse processo.
Então foi nesse contexto que o Mobiliza surgiu, ali em 2013, enquanto frente, e desde então
já passamos por alguns lugares, na nossa interação com os órgãos públicos. No início, o
objetivo era se apresentar como um coletivo interessado numa participação, nós contamos
inclusive com o apoio de gente de fora pra fazer essa provocação. Então, veio a Paula
Santoro, veio o Kazuo, nós fizemos algumas atividades mais conjuntas pra tentar
sensibilizar os servidores e servidoras do Ippuc e, na altura, a Terra de Direitos não estava
no Conselho Municipal, o Concitiba, nós já estivemos no Conselho Municipal, depois no
Conselho Estadual e houve um momento que nós estávamos com os esforços centrados no
Conselho Nacional, mas tínhamos parceiros e parceiras que sim tinha assento no Concitiba
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e era um fórum de discussão, mas que no entendimento da sociedade civil ele não dava
conta de apresentar uma proposta de um outro modelo de cidade, né? Questionando então
a metodologia, a forma e o conteúdo do nosso planejamento, que frequentemente tem um
viés tecnicista e ignora às vezes por motivos morfológicos ou geográficos, a existência da
periferia, e constrói e reproduz espaços que são herméticos, fechados, pra um exercício, pra
uma fruição de um direito à cidade por aqueles que são cidadãos e cidadãs periféricos, ou
metropolitanos, num contexto onde a periferia, ela fica espacialmente segregada e o
mercado imobiliário e outros interesses, eles acabam se apropriando da cidade enquanto
uma mercadoria mesmo. E, no que diz respeito à atuação estatal, a gente nem sempre vê
uma aplicação dos instrumentos urbanísticos, né? Uma realização da promessa de
distribuição dos ônus e bônus da urbanização que vinha previsto tanto na constituição,
quanto no Estatuto da Cidade. Então uma não intervenção, uma inércia do poder público,
que deveria induzir o desenvolvimento em determinadas regiões, incentivar a produção de
habitação de interesse social e coibir determinadas práticas, mas nem sempre faz e ao não
fazê-lo cede a interesses e pressões econômicas. Foi mais ou menos nesse contexto da
revisão do plano diretor, depois resultou na aprovação da lei e se rearticulou, houve um
período ali de amortecimento, de certa desmobilização, até porque quem tinha
acompanhado ativamente se desgastou, se cansou de tudo isso. Nós publicamos um livro
do Mobiliza, que no final me lembre e para eu ver se sobrou alguma cópia. Não sei se você
tem o livro do Mobiliza?
MMS: Eu tinha recebido um, mas eu deixei no PPUC.
R2ONG: E depois voltamos a nos mobilizar. Então, o marco foi o lançamento do livro, mas
depois diante da revisão do zoneamento, a frente se aglutinou novamente para fazer a
disputa daí sim nessa que é uma legislação que trás um maior grau de detalhamento. Que
até então, em relação ao Plano Diretor, muitas vezes o argumento era de que: "não, isso é
só o Plano Diretor, os princípios e as diretrizes, nós vamos dar atendimento às questões
mais objetivas e dar mais materialidade aos instrumentos em outro momento oportuno e o
momento oportuno será um momento posterior", e quando chegou o zoneamento, falamos:
"bom, então é chegado o momento, vamos... mãos à obra".
MMS: Tá, então, especificamente quanto à regulamentação urbanística e a aplicação das
normativas vigentes, de que forma a instituição interage com os poderes executivo e
legislativo pra defender os interesses de seus representados? Você falou que tem, agora
tem cadeira no Concitiba, né? Mas existem outras formas de interação, de pressão, outros
conselhos que vocês fazem parte, articulação com os vereadores, como que se dá isso?
R2ONG: No âmbito do executivo, até por acreditar no formato de gestão participativa via
conselhos, a Terra de Diretos apostou nessas estruturas, pra também fortalecer a
importância da participação da sociedade civil na gestão temática, independente de qual
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tema. Então, a nossa atuação, ela se concentrou nos conselhos municipais de habitação,
enfim, da cidade, dependendo da estrutura, mas no Concitiba, no Concidades estadual e no
Concidades nacional, intercambiando, dependendo do momento. Essa seria daí uma
atuação e uma forma de pressão mais contínua, que permeou a nossa atividade, mas não
restrita a esses espaços. Então, dependendo das demandas concretas que a gente
acompanha, ou seja, do interesse de uma dada comunidade, nós desenvolvemos daí
estratégias sob medida, pra intervenção naquele assunto. Então, isso pode significar, por
exemplo, no caso da regularização fundiária do Sabará, a necessidade de fazer pressão via
reunião presencial na Cohab, pra apresentar a associação e as demandas. Isso também
pode significar insistir com a promotoria especializada, o Ministério Público, na convocatória
de uma reunião, chamando a participação da Cohab pra levar adiante, pra cobrar a
regularização e a titulação das famílias daquela comunidade, mas também pode ser outras
coisas, em outros formatos. Nós participamos de um grupo de trabalho que foi constituído
no período da gestão Fruet, que era o GT de regularização fundiária, do qual participavam
algumas secretarias, o Ministério Público, a Cohab – não sei se você lembra, ou
acompanhou de alguma forma –, esse GT durou mais ou menos um ano e as reuniões eram
semanais. Era bastante interessante porque os servidores sentavam ao lado das
associações – na época quem puxava pela sociedade civil era a Aliança pela Legalização
das Moradias –, então, tinham representantes, presidentes de associações, mas também o
CAOP de habitação, vários atores discutindo daí problemas objetivos da regularização
fundiária e as respostas, elas eram dadas quase que de forma instantânea. Então, se o
problema era drenagem, a SMOP falava: "não, mas não é drenagem, o problema é a
Cohab", aí a Cohab falava: "não, o problema não é a Cohab, o problema é a SMU", "não, o
problema não é a SMU, é...". E aí a gente assistia essa interação e foi uma experiência
interessante, mas que já no último ano do governo, da prefeitura, do Fruet, ela foi se
esvaziando e se esgotou. Então, dependendo da arena, a gente desenvolve uma estratégia
específica, né? Então, o Concitiba tem esse papel, mas a nossa intervenção, enquanto não
estávamos como conselheiros no Concitiba, ela se dava no Ippuc de outras formas, como a
participação na conferência municipal, no diálogo com alguns quadros do Instituto... E no
âmbito do legislativo, nós não temos uma incidência estruturada, não temos uma relação
aberta, franca e próxima em relação a nenhum mandato. Não existe um mandato
representado nem na Terra; o que existe são algumas pessoas que estão, que têm
informação privilegiada no legislativo municipal e que trazem, contribuem, colaboram, no
Mobiliza Curitiba, como assessores e assessoras e alguns vereadores e a gente tem alguma
afinidade com algumas figuras. No período do plano diretor, isso era ainda menos
verdadeiro, embora a gente tenha tentado enviar cartas e sermos recebidos pelos
vereadores, isso nem sempre foi possível, tanto que as sessões de votação do plano diretor,
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elas foram muito esvaziadas, ainda mais que as audiências públicas. Agora, no debate do
zoneamento, nós fizemos, o Mobiliza fez uma reunião com a Comissão de Urbanismo e tem
tentado incidir enquanto rede, colaborando e incentivando a realização de determinadas
oficinas, como aconteceu recentemente, e também monitorando pra que quando a lei passe
a ser debatida, daí a gente formule uma estratégia, mas que normalmente envolve a entrega
de carta, a entrega de notas técnicas, a entrega de material e uma pressão daí de corpo
presente durante momentos de escuta, como audiências públicas ou reuniões específicas.
Mas não há uma estratégia tão bem desenhada e às vezes a gente acaba tendo que fazer
uma pressão pela via do judiciário, como foi o caso em relação ao processo do zoneamento,
quando nós ajuizamos uma ação civil pública, que começou com um ato aqui na Rua XV.
Nós fizemos um bolo, o bolo do zoneamento, e um abaixo-assinado, e isso resultou na
propositora de uma demanda judicial e aí nós levamos o... O não planejamento participativo,
ele acabou desaguando no judiciário, onde existem alguns procedimentos administrativos,
no âmbito do Ministério Público, questionando, por exemplo, a Lei da Outorga, questionando
o zoneamento, e isso nos dá algum apoio, né? Porque são outras ferramentas de controle
da atuação estatal, principalmente, do executivo.
MMS: Ok. Durante a trajetória da aplicação – agora entrando bem específico nos
instrumentos de venda de potencial construtivo, venda e transferência, né? –, então, durante
a trajetória da aplicação da Transferência do Direito de Construir e da Outorga Onerosa do
Direito de Construir em Curitiba, foram criadas novas modalidades, com regras próprias
para a concessão do potencial construtivo. Enquadram-se nessas novas modalidades os
incentivos à proteção das Unidades de Interesse Especial de Preservação e as cotas
destinadas pra programas de financiamento habitacional, para a construção de
equipamentos sociais, para desapropriações, para a Copa do Mundo e pro Programa
Especial de Governo, que é a tal da PEG. Daí a primeira pergunta é: como a sua entidade
avalia essa trajetória e as novas modalidades criadas?
R2ONG: Bom, a gente fez mais ou menos o resgate dessa trajetória no âmbito local, mas no
âmbito nacional, ela foi ainda mais ampla, né? Se a gente considerar que a disputa em torno
do solo criado começou ainda na década de 70 e depois na década de 80 já foi ganhando
forma e ganhando corpo, né? Inclusive no âmbito municipal. A constituição ela traz de uma
forma mais clara a separação entre o direito de propriedade e o direito de construir e isso
seria, né, um primeiro marco, que se ele existiu também graças à pressão do movimento
social, principalmente, do movimento da reforma urbana, que estava muito articulado em
torno da constituinte. Então, dessa separação, a gente caminhou para ganhar um maior
grau de detalhamento quando dos debates sobre o Estatuto da Cidade, né, que culminou
em 2001 com a previsão expressa dos instrumentos de solo criado que deveriam, porque
foram, tinham a roupagem de legislação federal e todo esse apoio de um movimento social

323

legitimo, né, que participou ativamente da construção da lei e da incidência dos artigos. Isso
seria um esqueleto a ser observado pelos municípios. Então, dessa diretriz, a verdade é que
se Curitiba outrora tinha se colocado como um município à frente, pela discussão dos
instrumentos de solo criado ainda na década de 80, pós Estatuto da Cidade, esses
instrumentos que você elencou, eles passam a subverter, ou, de alguma forma, eles
deformam o espírito previsto no Estatuto da Cidade. Isso porque as cotas de potencial
construtivo, elas corrompem, de alguma forma predam, os instrumentos de solo criado,
instrumentos estes que têm uma estrutura própria, prevista, e uma fórmula mais clara no
sentido da captura da mais valia imobiliária. Então, já lá atrás, houve um descontentamento,
né, em relação a essas novas modalidades, a esses novos instrumentos, e em específico no
período da construção, das reformas, né, da Arena, nós fizemos uma denúncia, cujo objeto
foi a outorga, então, essa possível corrupção urbanística que aconteceu, subvertendo aí o
potencial construtivo em favor de um grande empreendimento e, portanto, em detrimento do
espírito do Estatuto da Cidade, né, de preferência pra construção de habitação de interesse
social e outras finalidades taxativamente elencadas na legislação. Então, nós somos
contrários a esses instrumentos e ao uso que está sendo dado, que vem sendo dado, que
significa várias vezes uma renúncia fiscal, uma diminuição na arrecadação. Então, tem um
impacto na origem e também tem um impacto na ponta, que é uma inexistência ou ausência
de recursos liberados no âmbito municipal pra construção de moradia popular ou então de
outros investimentos que deveriam ser feitos pelo executivo

municipal, e não

necessariamente depender de recursos oriundos do governo federal. E a discricionariedade,
por se furtar o controle social, é uma discricionariedade que se materializa aí nos Programas
Especiais de Governo, e a falta de parâmetros fixos, sabendo que os valores são fixados por
decreto municipal, isso também nos preocupa e contraria, né, o espírito de gestão
participativa, gestão democrática da cidade.
MMS: Bom, você já falou um pouco disso, mas eu vou perguntar se qualquer forma, se tiver
alguma coisa a acrescer... Quais impactos a sua entidade credita à inclusão dessas novas
modalidades para a política urbana do município?
R2ONG: Em primeiro lugar, a diminuição na arrecadação, amplamente considerada, né, o
fato de a gente não estar arrecadando tanto. Em segundo, uma burla à gestão democrática,
com uma alta margem para discricionariedade da gestão. Em terceiro, uma não
redistribuição do bônus da urbanização, ou seja, um favorecimento ao mercado imobiliário
que é desarrazoado, né, que não repercute em um bem coletivo ou num resultado para o
interesse público, como deveria. E, na ponta, a impossibilidade de se investir em habitação
de interesse social com o recurso oriundo dos fundos municipais. Claro que também há um
esvaziamento do fundo municipal de habitação de interesse social, o que significa um déficit
de participação, um déficit democrático, porque os valores sendo arrecadados pelo

324

município, eles não são levados à deliberação daqueles e daquelas que poderiam e
deveriam contribuir e opinar, eles são canalizados diretamente para obras, como a da
Arena, que tão desvinculadas de um interesse mais coletivo.
MMS: De acordo com o entendimento da sua entidade, quem seriam os principais
beneficiários da inclusão dessas novas modalidades no rol de instrumentos de aquisição de
potencial construtivo de Curitiba? Então, primeiro, quais seriam os principais beneficiários, e
daí, depois, quais seriam os principais prejudicados?
R2ONG: Acho que em primeiro lugar, a gente não ser inocente em relação ao poder público,
né? O Estado não é essa entidade abstrata, ele é composto por indivíduos e esses
indivíduos são indivíduos ordinários que tão frequentemente perseguindo interesses
privados, não necessariamente públicos. Então, o primeiro beneficiário real é o Estado, na
figura do poder executivo municipal, por conta, né, em razão da ampla margem de
discricionariedade que lhe cabe com a arrecadação dos valores. Depois, o mercado
imobiliário, os empreendedores, que se veem beneficiados, né, pelas novas modalidades
que autorizam ou que diminuem o dispêndio de valores porque facilitam ou diminuem o valor
final do cálculo via cota de potencial, ao passo que, caso os mesmos valores fossem
calculados pela via dos instrumentos de solo criado, isso significaria uma maior
arrecadação. Então, isso considerando tanto no nível individual, o empreendedor isolado,
mas, principalmente, eles enquanto coletivos, né? Enquanto grupos organizados na
sociedade, o que hoje fica bem evidente na figura do G10, que abertamente se coloca como
um grupo voltado à defesa desse interesse da manutenção de um estado de coisas; estados
de coisas esse que o próprio Ippuc, e aí eu coloco a figura do Ippuc como uma figura que tá
no limite, na fronteira entre esses dois espaços, do público e do privado, porque o próprio
Ippuc, recentemente, num cenário de austeridade, de crise financeira, percebeu que existe
uma concorrência entre as duas modalidades, entre o solo criado e as cotas, e, pra superar,
ou então pra aumentar a arrecadação, seria necessário unificar, ou pelo menos diminuir o
canibalismo entre esses dois instrumentos. Mas, ele se vê pressionado por esse mesmo
mercado imobiliário organizado e tem dificuldade de superar o status quo e fixar um novo
regime. Os maiores prejudicados são acho que a sociedade de forma mais geral, tanto com
a não arrecadação, quanto com a não participação, mas eu também diria que determinados
segmentos se veem prejudicados de forma mais intensa, principalmente moradoras e
moradores de ocupações e assentamentos informais, que se veem isolados, né, ou então
sem exercer o direito à cidade, o direito à moradia digna, ou o acesso aos serviços públicos,
e sem esperança, sem perspectiva de mudança, ou então de ir para uma outra posição,
uma posição melhor. E grupos de pressão, também, à medida que, por exemplo, integrantes
do movimento da reforma urbana que acreditavam em eventual coeficiente de
aproveitamento básico único percebem que nesse cenário a gente precisa primeiro superar
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o desequilíbrio, pra depois talvez caminhar pra uma situação de estabilidade, de um pé de
igualdade, que nesse cenário ainda é muito pouco provável, porque a gente tá diante de
uma injustiça, né? A distribuição igualitária da cidade, ela permanece enquanto utopia e, às
vezes, pessoas bem intencionadas, que estão exercendo cargos ou ocupando cargos no
Estado, que gostariam de alterar essa correlação de forças, mas que não têm os meios pra
fazê-lo.
MMS: Olha, que não foi de propósito, mas agora a gente vai falar de coeficiente único e
unitário. Então, quando dos primeiros debates sobre instrumentos de solo criado no Brasil,
tinha-se como um pressuposto fundamental à sua aplicação a definição de um coeficiente
de aproveitamento básico único e unitário. Isso porque o que se objetivava com esses
instrumentos era reduzir a valorização diferenciada dos terrenos urbanos. Com base nessa
concepção e na opinião da sua entidade, primeiro, a definição de um coeficiente único e
unitário para todos os terrenos urbanos é coerente e benéfica à política urbana municipal?
Por quê?
R2ONG: Sim. No nosso entendimento, ela é tanto coerente quanto benéfica, porque é a
forma de incentivar novamente determinadas práticas e coibir outras, pra não sobrepor uma
vantagem aos segmentos que já se beneficiam via capital imobiliário e na tentativa de
somente mediante a intervenção estatal reverter esses benefícios que são privados por
natureza em favor do interesse público.
MMS: Em Curitiba, nunca se chegou a adotar esse pressuposto. Você considera isso um
acerto ou um equívoco?
R2ONG: A gente considera um equívoco, mas uma decisão politicamente orientada. Então,
ela é resultado da pressão de determinados grupos e de uma inércia, inércia essa que é
coletiva, pelos órgãos públicos e também de uma incapacidade que não tá associada a
questões necessariamente materiais, mas há uma dificuldade de pressão pela sociedade
civil, até porque são debates que facilmente se revestem de uma técnica e de um grau de
complexidade que é deletério e inibe a participação popular e um controle social pela
opinião pública. Então, se as licenças, as outras autorizações dadas, os alvarás concedidos
pela Secretaria de Urbanismo, e a venda disso mais facilmente caracteriza corrupção
urbanística, a gente consegue fazer com um maior êxito a denúncia disso, mas em termos
propositivos, que seria, por exemplo, centrar hoje, começar hoje, a construir uma agenda
pra lá na frente, disputar e pressionar pela inclusão de um coeficiente, a gente não
consegue que a gente ainda tá tentando apagar fogo, a gente ainda tá no reativo, e o
propositivo, ele acaba ficando pra depois. Acho que o exemplo do G10 e o que o Concitiba
tá atravessando hoje, né, uma bifurcação da lei de zoneamento e da lei da outorga, é fruto
dessa estratégia, que pode até não ser uma estratégia deliberada, embora a gente
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desconfie que talvez seja, e coloca a sociedade civil organizada numa posição difícil, uma
posição na qual ela tem que atacar, construir, responder, se defender, sistematizar, incidir.
MMS: Você acha que, você acredita ser possível adotar esse pressuposto em Curitiba?
R2ONG: Sim. Acredito, mas ainda precisamos vencer várias etapas pra chegar lá, acho que
em vários fóruns, né, então é preciso que a sociedade civil se aproprie disso, encampe essa
bandeira de luta, é preciso que haja uma pressão dirigida e a construção de uma estratégia
comum, pra que isso possa ser revertido num resultado prático, ainda que a médio ou longo
prazo, e é preciso que hoje aquelas decisões que tão sendo tomadas em favor, ou a mando
do mercado imobiliário, elas sejam mitigadas, ou então que pelo menos eles comecem a ser
derrotados em alguns aspectos, pra gente assistir um maior equilíbrio, pra equalizar um
pouco melhor essas forças, esses interesses na cidade.
MMS: Caso o poder público municipal viesse a propor um coeficiente único e unitário para
todos os terrenos de Curitiba, quais segmentos sociais seriam os maiores apoiadores? E
quais os maiores opositores?
R2ONG: Acho que os maiores apoiadores seriam a coletividade articulada em associação
de moradores, ou em movimentos de luta pela moradia e de apropriação do espaço público,
da ocupação dos imóveis ociosos, o movimento de pessoas em situação de rua e dessas
subjetividades que normalmente estão num lugar de negação de direitos ou pelo menos da
não efetivação dos seus direitos. Também da sociedade civil organizada que já
historicamente milita, né, pela justa distribuição da urbanização, segmentos da academia,
que tão orientados, organizados nesse sentido, seja do Direito, mas também da Arquitetura,
da Engenharia com um viés mais social, do Serviço Social, enfim. E os que seriam os mais
reticentes seriam o mercado imobiliário, a associação comercial, os atores que vem sendo
historicamente beneficiados por esse estado de coisas e que se opõem a uma mudança,
que, por óbvio, viria em desfavor dos seus interesses, e aqueles e aquelas de dentro do
poder público cujos interesses tão refletidos ou representados por esses segmentos, isso no
legislativo municipal, estadual, rentistas, né, outros grupos que podem até não estar atuando
e nem estar organizados, mas que certamente seriam contrários ao coeficiente básico.
MMS: Quando da edição e da revisão da legislação urbanística, diversos segmentos sociais
são convidados a participar do processo. Em sua opinião, e com base nos processos que
acompanhou, todos os segmentos possuem a mesma capacidade e poder de participação?
Caso negativo, justifique.
R2ONG: Acho que não, de plano, então o convite não é feito da mesma forma, o vetor na
saída do poder público, ele não é igual. Os espaços, as formas, os métodos, eles não são
idênticos, então, a gente pode assistir, por exemplo, uma audiência pública convocada pela
prefeitura, na qual o G10 tem assento na mesa, que acontece no Salão de Atos do Barigui
às duas da tarde de uma terça-feira, e a gente pode defender uma consulta pública de
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participação aberta, na qual um cidadão, uma cidadã, tem que acessar um computador, e
caso não o tenha, tem que ir pro Ippuc, para acessar um dos computadores do Ippuc e fazer
a sua contribuição ao texto da lei de forma virtual e sequer saber qual vai ser o impacto e no
que essa colaboração, essa contribuição, vai se transformar, porque os responsáveis por
essas consultas, eles também são seletivos na segunda etapa, que é a etapa de devolutiva
da participação. Então, veja, pra sociedade civil organizada, pra esses movimentos
interessados numa reforma urbana, em repensar a estrutura da cidade, a possibilidade de
participação, ela é diminuída, depois as formas, elas são dificultadas, e num segundo
momento, ainda que participem, eles não têm certeza, não têm garantida, de que suas
sugestões serão levadas em conta, ou que não serão revertidas num momento posterior.
Isso reforça o tecnicismo, que falávamos, porque se outros atores e atrizes têm informação
qualificada nas mãos, pra fazer a disputa, esses segmentos historicamente preteridos, eles
precisam brigar pra ter acesso a informação primeiro, segundo, decidir se vão fazer alguma
incidência ativa, depois decidir de que jeito o farão, e, no final, caso suas contribuições não
sejam aceitas, de que forma eles podem tentar reverter e denunciar o resultado, que aí
contraria o pressuposto de gestão democrática.
MMS: Especificamente em relação ao atual processo de revisão da Lei de Zoneamento, Uso
e Ocupação do Solo e dos instrumentos de aquisição de potencial construtivo adicional, foi
criado pelo Ippuc um grupo de trabalho com entidades relacionadas ao setor produtivo da
construção civil de Curitiba, conhecido como G10. Como você avalia essa medida?
R2ONG: Então, pelo o que nós acompanhamos, Mônica, o surgimento do G10, ele foi se
dando a partir das condições da realidade material. Então, se no período de revisão na
gestão Fruet houve uma proposta de lei de zoneamento, e uma lei específica da outorga,
apresentado e protocolado na câmara municipal, mas, com a qual os segmentos do
mercado imobiliário não se viram satisfeitos e que isso apareceu inclusive na campanha
eleitoral do nosso atual prefeito e, de algum jeito, chegou a alguns atores da sociedade civil,
inclusive nós, como uma possibilidade de barrar ou então de retomar o processo
participativo da legislação, na verdade, já na época, o atual prefeito tava a mando dos
interesses que não se viram refletidos na legislação e o espaço, a arena do Ippuc, ela voltou
a ser a arena de discussão, pra que se tentasse conciliar o objetivo municipal de aumentar a
arrecadação, sem prejudicar, ou sem pisar muito nos dedos de um importante parceiro, que
seria o setor econômico. Foi mais ou menos nesse momento que a gente assistiu o
surgimento, pelo menos com esse nome, né, do G10, e as audiências, os espaços de
participação que foram, que existiram já depois do Greca ter assumido, na maioria deles, a
presença e a intervenção ativa do G10, ela apareceu sem pudor; isso nos espaços oficiais,
quem dirá nos espaços extraoficiais. Então, acho que a partir de 2018, diminui o pudor do
setor imobiliário, e também, porque não, do Ippuc, ao declarar ou então expor que reuniões

328

paralelas estavam acontecendo com esse coletivo e que os pontos de atrito, os pontos que
não se conseguia consenso do grupo, eles iam ser exaustivamente enfrentados, até que se
chegasse a um lugar de consenso. Então, o Mobiliza, e de algum jeito os conselheiros e
conselheiras do Concitiba, eles foram chamados, convidados, provavelmente só pra apoiar
aqueles e aquelas do Ippuc que sozinhos não tavam dando conta de fazer o embate a esses
interesses econômicos. Então que seria necessário trazer um outro integrante, um outro
agente na cidade, com uma demanda contraposta pra tentar diminuir a voz do mercado
imobiliário, mas esse mesmo mercado imobiliário ele tá articulado, tá fazendo lobby na
Câmara. Independente dos ganhos que a gente possa vir a ter no Ippuc, algo pra se pensar
é que mesmo quando eles não agem, a mera reprodução desse estado de coisas lhes é
favorável. Se a gente tá falando da existência de instrumentos que prejudicam a
arrecadação e o investimento público, se a gente tá falando da inexistência e da não
perspectiva de aplicação de um coeficiente de aproveitamento básico, a verdade é que
nesse estado de coisas, se o mercado imobiliário não agir, as coisas vão se manter ruins.
Então, a gente precisaria de um input positivo, input esse que teria que se transformar numa
mudança efetiva, e mudança essa que depende da gestão, se não, ela não vai acontecer.
MMS: Em sua opinião, haveria algum tipo de sombreamento desse grupo, do G10, com
outras esferas de participação, como o Concitiba? Justifique.
R2ONG: Sim, acho que as instâncias oficiais e extraoficiais deixam isso claro. Então, existe
um... esse sombreamento, ele é verdadeiro, tanto em relação às instâncias de participação,
porque eles estão nas instâncias de participação, só que quando eles estão nas instâncias
de participação, eles recebem um peso diferente dos demais, e além dessas instâncias
oficiais, eles estão em instâncias extraoficiais, o que lhes permite estabelecer relações
paralelas com aquelas e aqueles que tão construindo a revisão. E também no legislativo,
porque a gente focou no executivo, mas eles também estão articulados no legislativo. Então,
há um sombreamento em várias instâncias.
MMS: E a última pergunta: quais as atuais demandas, as principais demandas, da sua
entidade em relação aos instrumentos de aquisição de potencial construtivo adicional? E de
que forma que a entidade tem atuado para o alcance dessas reivindicações?
R2ONG: Bom, como falamos, nós defendemos a existência de um único instrumento, ou da
manutenção do solo criado, com as modalidades de outorga e transferência. Que os valores
arrecadados sejam prioritariamente destinados à habitação de interesse social e
obedecendo às regras estabelecidas no Estatuto da Cidade. Que a discricionariedade do
gestor seja limitada, no que se refere aos valores arrecadados, que não necessariamente
vão obedecer às prioridades elencadas na legislação; de preferência a inexistência, né, a
proibição de discricionariedade. Que os valores de habitação de interesse social fossem
revertidos para o fundo, o fortalecimento do fundo, que possui um conselho gestor, portanto,
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que conta com a participação popular. O fim das cotas de potencial construtivo, a unificação
da fórmula, que no final seriam equivalentes. Uma fórmula que olhe pro valor da terra e que
mantenha o espírito de separação entre o direito de propriedade e direito de construir, que
foi a intenção constitucional. A adoção de um coeficiente de aproveitamento básico. A
regulamentação de outros instrumentos do Estatuto da Cidade, que não tem, não constam,
na legislação municipal, como o IPTU progressivo, o parcelamento, edificação e utilização
compulsórios, direito de abandono, previsto no código civil. A reflexão sobre instrumentos de
incentivo à construção de moradia popular em região infraestruturada, na área central. A
regularização fundiária das comunidades irregulares. Uma possibilidade de financiamento
municipal de HIS, que não necessariamente dependa só de recurso do governo federal, de
preferencia, a partir da criação de uma secretaria de habitação municipal. Enfim, essas já
são mudanças que não necessariamente resultam dos instrumentos, mas que das quais a
aplicação dos instrumentos dependeria. Uma diversificação dos produtos habitacionais, que
a gente pudesse pensar, por exemplo, locação social e parque público, ou então que os
imóveis ociosos fossem destinados pra programas de habitação, induzindo então o
desenvolvimento e o cumprimento da função social da propriedade, tanto pelo poder
público, quanto pela iniciativa privada.
MMS: Deixa eu fazer uma pergunta extra. Você tava falando das reivindicações em relação
aos instrumentos e havia uma proposta de unificar em um único instrumento, mas que essa
unificação, os recursos iriam pra um fundo, e esse fundo seria dividido para algumas
destinações, né? Habitação de interesse social, produção de equipamentos urbanos,
proteção ao patrimônio cultural, ... Dentro dessa divisão, havia sido previsto um percentual
que seria discricionário, pro prefeito municipal aplicar no seu plano de governo. Como que
vocês se veem diante disso?
R2ONG: Então, por isso que no final que eu mencionei que o ideal seria a não
discricionariedade. Então, redistribuir os recursos de acordo com aquela proporção; ou seja,
dar ao gestor a liberdade pra escolher dentro daquele horizonte, e não uma
discricionariedade ampla.
MMS: Mas digamos que tivesse lá "plano de governo", você também não concorda?
R2ONG: Não, o ideal seria que não, só aqueles... a destinação que está prevista no
Estatuto e no Plano Diretor existem indícios também nesse sentido. Sem discricionariedade.
O que se poderia facultar alguma discricionariedade seria dentro daqueles instrumentos.
"Nesse caso tinham 40% destinados para habitação de interesse social, nesse caso aqui
não é melhor o equipamento? Não, aqui é melhor o equipamento". Agora, nem aglutinar
outros, como, por exemplo, transporte. Transporte tem outras fontes de custeio, não faria
nenhum sentido prever fontes novas na arrecadação pela via do potencial. E nem deixar o
gestor livre pra transitar numa zona cinza.
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MMS: Acho que era isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
R2ONG: Imagina.

Fim da entrevista.

