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A Câmara Municipal é a casa dos curitibanos
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ABERTURA

1

Relatório de Atividades da Câmara
Municipal de Curitiba - 2021
Acompanhando a metodologia e as diretrizes utilizadas no

APRESENTAÇÃO

Planejamento Estratégico, a apresentação das atividades de
gestão do Relatório Anual de Atividades da CMC foi
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organizada por áreas de concentração que agrupam
informações e resultados inter-relacionados de diversas
diretorias e departamentos, em temáticas que facilitam a
compreensão e o acesso da população ao trabalho
desenvolvido na Câmara de Curitiba. Quando não indicado de
maneira diferente, o relatório compreende os dados
compilados entre os dias 1º de janeiro e 30 de novembro de
2021. Os dados relativos ao mês de dezembro comporão o
relatório de 2022.

Responsáveis pela elaboração do Relatório
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba
Coordenação: Jussana Marques, diretora-geral
Supervisão técnica: Thiago Soares, Diretoria Geral
Dados: Diretorias e Departamentos da CMC
Diagramação e Revisão: Marcio Alves da Silva, Diretoria Geral
Fotografias: Carlos Costa e Rodrigo Fonseca, Diretoria de
Comunicação Social
Layout: Emily Curbani, Diretoria de Comunicação Social

Câmara Municipal de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, nº 720, Centro, Curitiba (PR)
CEP: 80010-902 | Telefone: (41) 3350-4500
E-mail: camara@cmc.pr.gov.br
Site: curitiba.pr.leg.br
Instagram
@camaradecuritiba

Youtube
camaramunicipaldecuritiba

Facebook
@camaracuritiba

Flickr
camaracuritiba

Twitter
@camaracuritiba

Spotify
Curitibacast

Ao longo do ano de 2021, a Câmara de Curitiba instituiu o Comitê
Gestor do Planejamento Estratégico, que teve como principal
competência a reestruturação do planejamento da instituição,
dando subsídios para que a Mesa Diretora pudesse requalificar a

PLANEJAMENTO

Missão, a Visão e os Valores da Câmara, além de definir o propósito
institucional da Casa. Estas definições compõem as Diretrizes
Estratégicas do Legislativo de Curitiba e devem orientar e guiar
todos os vereadores, servidores e terceirizados na consecução de
suas atividades diárias junto à CMC.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Assim como 2020, ano que marcou o início da
pandemia de Covid-19, 2021 foi um ano
extremamente desafiador.
E foi nesse contexto que a atual Mesa Diretora
iniciou seus trabalhos, com uma composição
que foi fruto de intenso diálogo e que
aglutinou ideologias diferentes em torno de
algumas ideias fundamentais. Entre elas, eu
destaco três, que considero principais:
aproximar a população do trabalho dos
vereadores e vereadoras, aprimorar a gestão
administrativa e intensificar o diálogo na
Câmara Municipal.
Tico Kuzma, presidente da Câmara de Curitiba.

Mesmo com a crise sanitária que a cidade teve
que enfrentar, a Câmara não parou em
nenhum momento. Pelo contrário, as
demandas recebidas da população foram
ainda mais intensas. E os vereadores e
vereadoras trabalharam, na busca do equilíbrio
entre as necessárias restrições sanitárias e o
exercício possível das atividades econômicas.
Isso sem deixar de lado a atenção aos
atendimentos de saúde e o amparo aos mais
fragilizados.

Mas os temas gerais da cidade também
receberam a atenção dos vereadores. Ao longo
deste relatório é possível verificar os projetos
de lei apresentados, as leis aprovadas e as
diversas ações de fiscalização realizadas.
A CÂMARA FICOU MAIS PERTO DA
POPULAÇÃO
Ainda que limitados para reunir as pessoas

Sentindo a urgente necessidade, a Câmara
legislou sobre temas relacionados à pandemia.
Seja para desincentivar comportamentos
inadequados, estabelecendo punições para
quem não respeitasse as medidas sanitárias, ou
para tentar aliviar de alguma forma as
categorias mais impactadas.

presencialmente, os vereadores e vereadoras
utilizaram a tecnologia e as mídias sociais para
garantir a participação dos curitibanos nas
discussões mais importantes sobre a cidade.
Desta forma, a Câmara realizou 45 audiências
públicas e superou, de forma antecipada, a
marca anterior, que era de 40 audiências
promovidas em um ano.

Nos momentos mais agudos da crise,
buscamos soluções por meio do diálogo e
levamos ao Poder Executivo as sugestões
apresentadas pela população, seja
individualmente ou por meio de entidades de
classe, cumprindo o nosso papel constitucional

Também retomamos as Tribunas Livres. Neste
espaço democrático de debates com a
sociedade, recebemos 26 pessoas ou
representantes de entidades para dialogar com
os parlamentares.

de representar os cidadãos.
6
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
De maneira inédita, intermediamos junto à

Na defesa dos direitos das mulheres, efetivamos a

prefeitura a reserva de R$ 3 milhões, para a

atuação da Procuradoria da Mulher, que agora

Comissão de Economia indicar ações no orçamento

consta no Organograma da Câmara.

2022 e contemplar parte das demandas
apresentadas pela população na consulta pública

O trabalho representativo dos vereadores também

referente ao projeto de Lei Orçamentária Anual

foi realizado por meio de comissões temporárias,

(LOA). A iniciativa tem por objetivo valorizar e

como na Comissão Especial da Visibilidade Negra,

incentivar a participação popular nas consultas

que promove o resgate histórico desta comunidade.

públicas.
Na área de planejamento, aprovamos o Plano
A GESTÃO DA CÂMARA FICOU MAIS

Plurianual (2022-2025), que projeta um pacote de

DEMOCRÁTICA

obras de R$ 2,6 bilhões, o que deve fomentar a
economia da cidade e gerar empregos.

Colocamos para funcionar o Colégio de Líderes, que
é consultado para a tomada de decisões

Ao analisar este ano, posso dizer que o trabalho de

importantes. Foi ouvindo as lideranças que

gestão da Mesa Diretora já apresenta resultados.

decidimos não parar durante o período de carnaval

Pois foi com muito empenho e dedicação de todos -

deste ano.

vereadores, servidores e colaboradores - que
conseguimos economizar R$ 25,8 milhões de reais,

Remodelamos o Planejamento Estratégico,

dinheiro que foi devolvido aos cofres da Prefeitura

instituindo diretrizes para sua elaboração e

de Curitiba e que vai reforçar o orçamento de

aplicação, com ações para os próximos 10 anos.

serviços públicos fundamentais, como saúde,

Criamos um grupo de trabalho para auxiliar na

segurança e assistência social.

implantação de políticas de compliance e
integridade. O objetivo é prevenir e evitar desvios

Este resultado se deve ao compromisso dos

de conduta e entregar um serviço de excelência ao

servidores e vereadores e ao uso adequado do

cidadão.

dinheiro público, com uma gestão eficiente,
responsável e colegiada, que adota as seguintes

Regulamentamos o trabalho remoto, para adequar

premissas:

a Câmara às modernas práticas de trabalho,
adotadas tanto por empresas quanto por diversos

Revisão e negociação permanente dos

órgãos públicos.

contratos;
Economia nos gastos;

Realizamos o chamamento de 36 aprovados em

Realização de licitações transparentes e bem-

concurso público, para recompor o quadro de

sucedidas ;

pessoal efetivo da Câmara Municipal.

Máximo aproveitamento da estrutura funcional;
Estabilidade de gastos com pessoal.

Demos início a um programa permanente de
valorização dos servidores aposentados, em

Em nome da Mesa Diretora, agradeço o trabalho e

parceria com a Associação de Servidores e o

empenho de todo o time da CMC.

Sindicato dos Servidores da Casa. Da mesma
maneira, recebemos alguns ex-vereadores durante
as sessões, para que nos transmitissem a

VEREADOR TICO KUZMA

experiência que tiveram enquanto eram

Presidente da Câmara Municipal de Curitiba

vereadores.

(biênio 2021-2022)
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ATIVIDADES
DE GESTÃO

2

GESTÃO DE PESSOAS

Foto superior: capacitação Sensibiliza, da Escola do Legislativo. Embaixo, da esquerda para a
direita: posse de servidores, capacitação da EL sobre Direitos Humanos e encontro com
servidores aposentados.

A área de Gestão de Pessoas reúne iniciativas que, de
forma direta ou indireta, contribuem ou interferem na
governança, na capacitação, na qualificação, no
fortalecimento, na inclusão ou na integração de
vereadores e vereadoras, servidores efetivos e
comissionados e prestadores de serviços terceirizados.
Capacitações, reuniões e eventos de socialização ou
integração, medidas administrativas relacionadas à
política de recursos humanos, dentre outras ações estão
contempladas nesta categoria.
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Capacitação permanente
A capacitação continuada da comunidade legislativa
foi realizada mediante a articulação da Escola do
Legislativo com as demais diretorias da Câmara
Municipal. A maior parte das atividades teve
transmissão on-line e participação aberta à sociedade.
Assim, foram promovidas sete ações para aprimorar o
trabalho dos servidores. Aproximadamente 1.500
pessoas foram impactadas pelas atividades.

ATIVIDADES REALIZADAS
21/01 - Conhecendo o Sistema de Proposições
Legislativas (SPL).
28/01 - Saúde mental na pandemia, com o
psicanalista Willian Mac-Cormick Maron.
06/05 - Orçamento público: as leis orçamentárias e
o trâmite legislativo.
01/07 - Estratégias para um trabalho remoto
eficiente.
07/07 - Noções Gerais sobre Licitações e Contratos
Administrativos.
21/10 - Sensibiliza - Como atender e receber bem as
pessoas com deficiência.
28/10 - Direitos humanos: um debate necessário.

A Câmara de Curitiba formalizou acordo de
cooperação técnica junto ao Interlegis,
programa do Senado Federal. O objetivo foi
ter acesso a capacitações e plataformas
fornecidas pela instituição.

Escaneie o QR Code com
seu celular e saiba mais
sobre as atividades
realizadas.
10
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Qualidade de vida
A atenção com a qualidade de vida dos
colaboradores da Câmara de Curitiba foi
o foco de diversas ações desenvolvidas.
Entre elas a Campanha Qualidade de
Vida e Bem-Estar, com o uso das
chamadas práticas integrativas e
complementares, e também por meio do
Projeto Cuidando do Servidor.
Foram realizados 12 eventos com esse
objetivo, inclusive as campanhas de
conscientização Outubro Rosa e
Novembro Azul, com orientações para a
realização de exames preventivos, com
sorteio de brindes aos participantes.

170
avaliações de
desempenho

93
orientações
sobre a Covid-19

813
atendimentos
ambulatoriais

A escritora e blogueira Lu Dorini ministrou a palestra "Os ganhos
da vida".

Além das avaliações de
desempenho dos servidores
efetivos da CMC, foram
realizadas 26 avaliações de
estágio probatório.
Em relação às orientações
sobre a Covid-19, que foram
dadas inclusive em períodos
fora do expediente, como
finais de semana e feriados,
houve 12 encaminhamentos
para serviços de saúde
relacionados com a pandemia.
Equipes da DGRH circularam
em todos os setores do
Legislativo para reforçar a
necessidade dos cuidados de
higiene, uso de máscara e
higiene das mãos.

OUTRAS ATIVIDADES
Em caráter piloto, realização da
1ª Semana de Integração de
Estagiários, com a intenção de
ampliar para todos os
estagiários em 2022.
Elaboração de 273 informações
diversas para o público interno e
externo, além do processamento
de 14 folhas de pagamentos
anuais.
Recadastramento de todos os
servidores da CMC, sendo que os
documentos foram recebidos
por meio eletrônico e estão
armazenados em serviço de
nuvem, o que facilita a consulta
aos dados e reduz o gasto com
papel e impressões.
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Gestão humanizada

As imagens retratam as cerimônias de posse de novos servidores e o programa de valorização dos aposentados.

BOAS-VINDAS AOS
NOVOS SERVIDORES

VALORIZAÇÃO DOS
APOSENTADOS

A Câmara deu sequência ao chamamento
de aprovados no concurso de 2020, para
repor o quadro de servidores devido ao
número de aposentadorias. Ao todo foram
convocados 36 aprovados em concurso
público.

Com quatro encontros ao longo do ano, a
Câmara de Curitiba consolidou o
programa de valorização e
reconhecimento dos servidores
aposentados, que dedicaram grande parte
de sua vida ao Legislativo.

As cerimônias de posse seguiram o rito
necessário determinado pela lei. Com a
presença dos vereadores, diretores de
áreas e equipe da DGRH, buscou-se uma
reunião humanizada, para iniciar a
interação com os novos servidores, que
também receberam material informativo
sobre o novo Planejamento Estratégico da
instituição.

O programa é uma parceria da CMC com a
Associação de Servidores (ASCMC) e o
Sindicato de Servidores do Legislativo
(SindiCâmara).

12

Os aposentados são recebidos por
vereadores e servidores da ativa para um
café da manhã, momento em que
compartilham suas experiências e têm seu
trabalho reconhecido.
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COMUNICAÇÃO

5

Em cima: apresentação de Natal "Ame o próximo" e live sobre saúde mental.
Embaixo: campanha nas mídias sociais e produção fotográfica sobre campanha do X vermelho.

A área da Comunicação agrupa ações que
proporcionam o envio ou a troca de informações nos
ambientes interno e externo da Câmara, ou ainda que
garantem a transparência por meio do acesso aos atos,
ações, projetos e dados da Câmara de Curitiba.
São contempladas nessa categoria todas as iniciativas
que, de alguma forma, dialogam com algum dos
públicos que se relacionam com o Poder Legislativo
Municipal, tais como ações publicitárias, prestação de
informações oficiais, ferramentas de comunicação
interna, dentre outras.
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Comunicação social

11.000

inserções na
imprensa

No levantamento, são consideradas as inserções que
citam a Câmara de Curitiba ou qualquer um dos
vereadores. De acordo com o estudo da prestadora de
serviço, 92% foram positivas. Os critérios de valência são
informar a população sobre o trabalho da Câmara e sobre
os projetos protocolados, analisados, votados e aprovados.
Comentários negativos ou críticas são consideradas
inserções negativas. Notícias que citam aleatoriamente a
Câmara Municipal são neutras.
Os números consideram o período de 1º/1/2021 até 13/12/2021.

1.410
notícias
publicadas

36 .907
seguidores nas
mídias sociais

85

jornalistas no grupo
de WhatsApp da
CMC

As notícias sobre o
trabalho da Câmara
foram publicadas no
site oficial da CMC,
sendo que todas são
divulgadas para a
imprensa.

Em números absolutos,
a CMC possui 13,8 mil
seguidores no Twitter,
12.332 no Facebook,
9.280 no Instagram e
1.495 no Tiktok.

Criado em 2021 para
aprimorar o contato com
a imprensa, reúne
jornalistas, repórteres,
produtores e editores de
todos os meios de
comunicação de Curitiba.

A mediação de entrevistas à
imprensa é uma das ações da
Diretoria de Comunicação Social.
14
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Crescimento no Instagram
Começamos o ano com 5.650
seguidores no Instagram,
foco principal de nossas
ações, por proporcionar maior
interação e visualizações, e
estamos fechando o ano com
9.280. No início da pandemia,
março de 2020, estávamos
com 2.750 seguidores.

10.000
7.500
5.000
2.500
0

O uso da ferramenta Reel gerou
maior engajamento e
visualizações
A CMC criou reels com dramatizações, para
melhorar o entendimento dos projetos
aprovados, o que trouxe maior retorno dos
seguidores. Além dos jornalistas, outros
servidores e assessores parlamentares
participaram dos vídeos. Outra estratégia
adotada foram os reels com referências
externas, como o que aludiu à série Round 6.
O Reel com melhor
desempenho foi sobre
a Campanha Sinal
Vermelho. O vídeo
recebeu um total de
1.563 likes, 65
comentários, 469
compartilhamentos,
67 salvamentos e
alcançou 71 mil contas.

Escaneie o QR
Code e confira
esse Reel.

Março de 2020

Início de 2021

Final de 2021

A Câmara realizou uma série de
lives para ampliar o debate sobre
temas importantes da cidade
Alguns dos temas debatidos:
O trabalho da Frente Parlamentar do
Retorno Seguro às Aulas.
A atuação da Frente Parlamentar de
Acompanhamento do Plano de Vacinação
da Covid-19.
O combate à violência contra a mulher.
A regulamentação do programa Mesa
Solidária.
Setembro Amarelo e a prevenção ao
suicídio.
Retomada do setor de eventos de Curitiba.
O atendimento inclusivo à pessoa com
deficiência.
A complexidade na recuperação da Covid19.
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Campanhas e mobilização

Exposição Outubre-se, campanhas Pobreza Menstrual e Abrace Curitiba, Palácio Iluminado e evento
natalino foram algumas das ações realizadas.

Conectada com a
sociedade curitibana, a
Câmara Municipal foi
parceira em diversas ações
Seja cedendo espaço para
exposição artística, que trazia
consigo uma causa; arrecadando
produtos de higiene para quem
mais precisa, em parceria com os
servidores da Casa, movimentos
sociais e comunidade; iluminando o
Palácio Rio Branco ou celebrando o
Natal, a Câmara esteve mais perto
dos curitibanos. Confira ao lado
algumas destas ações:
16

Apoio à campanha Abrace Curitiba, dos
servidores da CMC, que destinou cestas básicas e
itens de higiene a 300 famílias.
Em dezembro, evento natalino “Ame o próximo”,
em parceria com a Prefeitura de Curitiba.
Exposição fotográfica Outubre-se, em parceria
com a ONG Anjo sem Asas.
Coleta de lixo eletrônico, em parceria com a
organização Lixo Zero.
Arrecadação de 7 mil itens de higiene, em
parceria com o coletivo Igualdade Menstrual.
Palácio Rio Branco iluminado em diversas
ocasiões.
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Outras ações de comunicação
Lançamento das Políticas
de Uso e Moderação das
Mídias Sociais da CMC
O documento foi elaborado
pela Diretoria de
Comunicação Social, a pedido
da Mesa Diretora, e está
disponível no site da Câmara
de Curitiba. A política define
conceitos de uso e estabelece
cinco regras básicas para
manter o ambiente sadio nas
mídias sociais.

Escaneie o QR
Code e acesse
as políticas.

Melhor comunicação interna
No âmbito da comunicação
interna, a Diretoria de Gestão
e Recursos Humanos (DGRH)
intensificou o contato com os
servidores e vereadores.
Assim, foram produzidas nove
edições da newsletter RH em
Foco. O uso da intranet, de
comunicados enviados por email e via aplicativo de
mensagens são outras
estratégias utilizadas para
integrar quem trabalha na
CMC e, desta forma, melhorar
o fluxo de informações e
aumentar a transparência, na
busca de melhores resultados
organizacionais.

Acessibilidade
Teve início a transmissão das sessões da CMC com tradução simultânea em
Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais.
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

68

solicitações
respondidas

O SIC é um serviço prestado pela Câmara Municipal de
Curitiba com o objetivo de garantir o direito de acesso à
informação no âmbito da instituição. As solicitações são
respondidas com base na Lei de Acesso à Informação
(LAI). O tempo médio de resposta foi de 10 dias. A
legislação permite que os pedidos sejam respondidos em
até 20 dias, com prorrogação de 10 dias.

Para facilitar a
compreensão, as
solicitações foram
agrupadas em 4
categorias:

24
administração
da Câmara

17
trabalho ou despesa
dos vereadores

18

1.
2.
3.
4.

Administração da Câmara Municipal
Processo legislativo
Vereadores
Não é SIC

Com destaque para 9
questionamentos
relacionados ao concurso
público realizado em 2020
pela Câmara Municipal.

Sendo 7 protocolos abertos
para saber informações
sobre os gastos com os
veículos (aluguel,
combustível, multas etc.)

22
processo
legislativo

5
não se enquadram
na LAI

Com destaque para 12
solicitações de
documentos históricos que
estão sob posse do Poder
Legislativo.

Estas solicitações foram
encaminhadas à Ouvidoria
da CMC, quando pertinente.
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Ouvidoria do Legislativo (Ouvilegis)

A Ouvidoria do Legislativo (Ouvilegis) é responsável pela
mediação entre os curitibanos e a Câmara Municipal de
Curitiba. Ela recebe as demandas dos cidadãos à Casa como elogios, reclamações, sugestões e solicitações - e
permite o acompanhamento de cada protocolo. Trata-se
de um órgão de controle interno, vinculado à
Controladoria da Casa.

170
manifestações
recebidas

CANAL
UTILIZADO

TIPO DE
MANIFESTAÇÃO

Telefone
7.6%

Sugestão
11.2%

REFERENTE
À CÂMARA

Denúncia
3.5%

Sim
37.6%

Solicitação
41.2%

Site CMC
28.8%

Dúvida
18.8%
Não
62.4%

E-mail
63.5%

Reclamação
24.1%

CATEGORIAS MAIS DEMANDADAS
42

Informação

37

Urbanismo e Obras Públicas

36

Outros

23

Saúde

18

Meio ambiente

8

Cultura

6

Segurança Pública
0

10

20
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INFRAESTRUTURA
20

Instalações da CMC passaram por melhorias estruturais e receberam nova rede lógica.

A área de Infraestrutura compreende todas as
operações, procedimentos e projetos que resultam
em incremento ou afetam, de algum modo, a
estrutura física da Câmara de Curitiba,
compreendidas as obras, reformas, instalações
elétricas, hidráulicas, tecnológicas, assim como a
aquisição de mobiliário e outros bens permanentes,
exceto os tecnológicos.
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Reforma do prédio em L
Conclusão das obras do
prédio interno da CMC e
início da ocupação
O prédio, que está sendo ocupado
gradualmente, a partir do recebimento
do novo mobiliário, deve abrigar 10
setores administrativos da Casa. As
instalações receberam serviços de
substituição do telhado, esquadrias, piso,
pintura (interna e externa), iluminação,
forro, rede lógica, readequação de
espaços, além de outras melhorias.

Novo mobiliário
A Câmara de Curitiba está renovando seu
mobiliário. Os equipamentos, adquiridos
por meio de licitação na modalidade de
registro de preços, servirão aos 38
gabinetes parlamentares e mais 120 salas
administrativas.
Esta modalidade de licitação foi escolhida
devido a um estudo da administração da
Casa, no sentido de viabilizar o trabalho no
regime de home office. Dessa forma, a
necessidade de mobiliário de escritório
pode variar de acordo com a demanda por
espaço físico de trabalho.
As aquisições de móveis e cadeiras
atendem, ainda, às necessidades
levantadas por estudo ergonômico
contratado pelo Legislativo, a fim de avaliar
as condições do ambiente laboral dos
servidores e do atendimento ao público. O
objetivo é diminuir possíveis adoecimentos
dos trabalhadores.
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Modernização da rede lógica

Fibra óptica
Foi concluído o processo de
modernização da rede lógica da Câmara
Municipal, que agora é todo de fibra
óptica. A tecnologia melhora a velocidade
de transmissão dos dados, oferece maior
estabilidade na conexão e suporta maior
quantidade de usuários conectados.
A melhoria traz benefícios para todos os
usuários de rede (em torno de 700
pessoas), bem como a todas as pessoas
que utilizam o Wi-Fi corporativo da CMC
(público interno e externo) em
dispositivos como tablets, celulares e
notebooks.

Ar-condicionado
Foram substituídos os equipamentos de
ar-condicionado nos anexos III e IV da
CMC. A modernização do sistema vai
gerar economia de energia e otimização
do sistema de climatização.

A modernização da rede lógica permite a
comunicação com a sociedade por meio
digital, com mais qualidade, e a ampliação
da transparência nas ações do Legislativo.

22
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TECNOLOGIA

Modernização do plenário garante mais agilidade e transparência nas votações.

A área de Tecnologia compreende os projetos,
medidas e atividades que impactam ou
aprimoram a gestão e a capacidade
tecnológica da Câmara de Curitiba, assim
classificados o desenvolvimento ou
aprimoramento de softwares, a definição de
fluxos e metodologias e a aquisição de
equipamentos e hardwares.
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Plenário
Foi implementado o novo sistema de registro de
presença e votações do plenário. O equipamento
permite ligar o microfone digitalmente; visualizar
uma réplica do painel de votações; acessar a lista de
inscrições para diferentes horários da sessão
(pequeno expediente, grande expediente,
explicações pessoais).
No sistema, vereadores e vereadoras também
podem se inscrever para os pronunciamentos –
apartes, encaminhamentos, discussões de projetos;
registrar presenças nas chamadas e votações na
ordem do dia.
Além disso, a pauta das sessões plenárias e links
para leis como a Lei Orgânica do Município (LOM) e
Plano Diretor de Curitiba também ficam disponíveis
no painel pessoal de cada parlamentar. O acesso
para toda e qualquer operação será por meio da
biometria ou senha.

1.786

Atendimentos
de suporte
realizados

Os atendimentos de suporte de TI são feitos
por equipe própria da Câmara de Curitiba,
vinculada à Diretoria de Tecnologias da
Informação e Comunicação (DTIC). As
demandas são as mais variadas, como troca
de equipamentos de hardware, acesso e
correção de falhas em sistemas, entre outras.

24

9

Sistemas mantidos pela
equipe da DTIC

SPL
SPA
Votação
Intranet
SPA-e (novo)
API CMC
Importação SPA antigo para SPA novo
AWS – Multicloud – Arquitetura de
serviços na nuvem
Imagem das Estações de Trabalho
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Tecnologia que aproxima

Parceria com o app Mudamos
O App permite o protocolo e o apoio eletrônico a
projetos de lei de iniciativa popular.
A tecnologia é do Instituto de Tecnologia e
Sociedade do Rio (ITS), uma parceria sem custos
para a Câmara de Curitiba.

Sistema "push" de acompanhamento
das proposições
Qualquer pessoa pode acessar um projeto de lei no
SPL, clicar em “Seguir proposição”, cadastrar um email e receber atualizações sobre o trâmite da
matéria, desde o trâmite nas comissões até a
votação em plenário.

Melhorias no sistema de atendimento
de chamados
Foi implementado novo sistema para o acolhimento
de demandas no suporte de TI da DTIC. Com
atendentes de secretariado, houve melhoria no
formato, linguagem e procedimentos, o que
resultou na redução drástica de queixas por falta ou
demora no atendimento.
O acolhimento se tornou mais rápido, direto e
organizado, via tíquetes no sistema. O problema
não é resolvido diretamente via telefone, o que
reduziu a sobrecarga do canal, que estava
demandando uma equipe cada vez maior para
suportar o volume de atendimentos. Esta
modalidade de atendimento assíncrono permite
que a equipe dê conta de todos os atendimentos.
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PROCESSOS
26

Tradução em libras das sessões plenárias ampliam a acessibilidade da CMC. Também foi
realizado treinamento preventivo de abandono dos prédios em situação de emergência

A área de Processos abrange os atos,
procedimentos e programas que se relacionam
com o funcionamento administrativo e
operacional da Câmara de Curitiba, assim
entendidos os fluxos licitatórios e patrimoniais,
as decisões e normativas gerenciais, os
procedimentos administrativos e financeiros,
entre outras medidas relacionadas e não
contempladas nas categorias anteriores.
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Gestão financeira

5

R$

25,8

milhões devolvidos à
Prefeitura de Curitiba

A Câmara Municipal fechou o ano com
uma devolução de R$ 25.811.934,32 aos
cofres da Prefeitura de Curitiba. Foi na
sessão do dia 1º de dezembro que o
presidente Tico Kuzma (Pros) confirmou
ao prefeito Rafael Greca o repasse de R$
20 milhões. Na ocasião, o vereador
adiantou que até o final do ano uma
outra parcela seria devolvida. Na
sequência, houve a confirmação do
valor total.
No dia em que esteve no Legislativo, o
prefeito disse que os recursos iriam
reforçar o orçamento de políticas
públicas nas áreas de saúde, segurança
e assistência social. O prefeito
acrescentou que a devolução do
dinheiro reforça o esforço de retomada
econômica de Curitiba, "é um aval de
probidade administrativa para o Poder
Legislativo".

Questionado pela imprensa sobre de
onde veio o dinheiro que possibilitou a
devolução, o presidente Tico Kuzma
explicou que a medida se deve "ao uso
adequado do dinheiro público, por meio
de uma gestão eficiente, com
planejamento estratégico”. Ele
acrescentou que alguns gastos foram
reduzidos, com a revisão constante em
serviços contratados pela Câmara, e a
digitalização de alguns processos, o que
também resultou em redução de
despesas, além de outras medidas
administrativas.
Confira no anexo Síntese Orçamentária
outras informações financeiras da
Câmara Municipal.
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Prevenção

Com o objetivo de capacitar vereadores
e servidores, a Câmara Municipal
promoveu, em outubro, um simulado
de preparação para emergências,
alusivo à Semana Nacional de Redução
de Desastres. A capacitação foi realizada
pela Comissão Permanente de Proteção
da Atividade Funcional (Copraf), em
parceria com a Defesa Civil da capital.
O alarme de incêndio soou às 10 horas,
durante a sessão plenária. Além do
Palácio Rio Branco, o simulado contou
com a participação de vereadores e de
servidores de gabinetes e de setores dos
anexos I e II.

28

Segundo o diretor de Segurança da
Casa, Reginaldo Carvalho, que integra a
equipe de brigadistas da instituição,
todos deixaram os prédios em 3
minutos e 30 segundos. Em poucos
minutos, viaturas do Corpo de
Bombeiros chegaram para o
atendimento ao incêndio simulado. O
treinamento também contou com a
participação da Guarda Municipal e a
simulação de resgate a uma vítima.

Escaneie o QR
Code e assista
ao vídeo sobre a
simulação.
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Licitações e contratos

60
procedimentos
licitatórios

Entre janeiro e novembro, a Câmara realizou 4
pregões eletrônicos, 1 tomada de preços, 6
inexigibilidades, 3 dispensas e 46 dispensáveis
de licitação*. Os detalhes e documentos de
todos os procedimentos estão disponíveis no
Portal da Transparência da CMC.
*Conforme os valores envolvidos.

R$

1,5

milhão
economizado

Com base no valor inicial previsto para as
despesas (R$ 7.605.447,78), em razão do preço
básico estimado para aquisição de bens e
serviços, e o preço final da contratação (R$
6.017.594,62), o resultado da diferença, posterior
ao procedimento de contratação – licitação –
gerou uma economia de R$ 1.587.853,16 no
período.

LICITAÇÕES EM DESTAQUE
Tomada de Preços 01/2021 Contratação de serviços técnicos
especializados em Medicina do
Trabalho, Saúde Ocupacional,
Segurança do Trabalho e Terapias
Integrativas.
Pregão Eletrônico para Registro de
Preços - Eventual aquisição, montagem
e instalação de mobiliário de escritório.
Pregão Eletrônico 01/21 - Contração de
serviços de limpeza e conservação
(terceirização de mão de obra).

RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS
No período, foram realizadas 51 alterações
de instrumentos contratuais. Destas, 17
foram de reajuste de valores com base em
índice (IPCA ou IGP-M).
Porém, com a negociação para a redução
de percentual realizada pelos servidores
da Diretoria de Licitações, dos 17 aditivos
de valores, 12 contratados acordaram a
redução ou até mesmo declinaram do
direito de ajustamento de valor.
Tais procedimentos geraram uma
economicidade de R$ 354.000,00 para a
Câmara de Curitiba, considerando o
próximo período de vigência contratual.
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Demais processos
A rotina administrativa da Câmara compreende a realização de inúmeras
atividades e procedimentos fundamentais para o funcionamento da Casa.
Dentre esses procedimentos encontram-se os seguintes:

719
manifestações
jurídicas

14

PROCURADORIA JURÍDICA
realizou 719 manifestações jurídicas, entre instruções
pareceres, consultas e manifestações em
contenciosos.

DIRETORIA DE SEGURANÇA
mil

acessos
contabilizados

561
diplomas
expedidos

23

contabilizou 14.127 acessos à Câmara Municipal entre
janeiro e novembro de 2021.

DIRETORIA DE CERIMONIAL
expediu 561 diplomas e organizou ou deu apoiou a 355
eventos, entre sessões plenárias, solenes, além de
outras cerimônias.

CONTROLADORIA
coordenou 23 tipos de ações de controle periódicas.

ações de
controle

819

DIRETORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
realizou 819 empenhos e 640 pagamentos.

empenhos
realizados

1,3

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS
mil

chamados
atendidos

30

realizou 1.302 chamados de serviços gerais, patrimônio
e manutenção e reformas. Um total de 749 bens
permanentes foram baixados e devolvidos à
Prefeitura.
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PROJETOS E INOVAÇÃO

Na área de Projetos e Inovação enquadram-se
os projetos e programas que resultam em
ações inovadoras nos campos social,
ambiental, tecnológico, legislativo ou, ainda, os
projetos especiais, de natureza transitória ou
não, que não se conectam ao fluxo cotidiano
da Câmara. São os feitos que resultam em uma
elevação no valor estratégico do Legislativo
Municipal.
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Consulta pública
Neste ano, de maneira inédita, a Câmara de
Curitiba realizou uma articulação para que parte
das prioridades apontadas pela população na
consulta pública ao projeto de Lei Orçamentária
Anual (LOA) sejam, de fato, contempladas no
orçamento da cidade.
Além dos R$ 38 milhões definidos pelos
vereadores, a Comissão de Economia, Finanças e
Fiscalização teve R$ 3 milhões adicionais para
atender pedidos apresentados pela população.
Com esse acréscimo, neste ano as emendas
decididas pela Câmara de Curitiba totalizaram R$
41 milhões - 0,45% da LOA 2022, que é estimada
em R$ 9,046 bilhões.
Orientados pela consulta pública e por demandas
sociais, a Comissão de Economia destinou R$ 2,5
milhões para a reforma de dez Unidades de
Saúde no ano que vem, sendo uma em cada
regional da cidade. Complementarmente, R$ 200
mil serão adicionados às ações de segurança
alimentar, R$ 200 mil à Fundação de Ação Social
e R$ 100 mil para os Conselhos Tutelares.

NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Outra inovação relacionada ao orçamento foi a
divulgação da consulta pública nos ônibus,
terminais e estações-tubo da cidade. Ao todo,
1.800 cartazes foram impressos para a
campanha, e um vídeo com as instruções para a
população opinar foi exibido nas mídias
embarcadas dos veículos.
O objetivo foi aproximar a população das
decisões que são tomadas na Câmara Municipal
e empoderar a população acerca do orçamento
da cidade.

32
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Teletrabalho

A partir do aprendizado imposto pela
pandemia, a Câmara obteve uma
melhor compreensão do trabalho
remoto e as possibilidades de
realização de tarefas a distância por
meio de novas tecnologias.

Desta forma, foi aprovado projeto que
regulamenta, como estratégia de
gestão permanente, o trabalho híbrido,
mesclando atividades em home office
com atividades presenciais, conforme
as demandas de cada setor.

PROCESSOS 100%
ELETRÔNICOS

LICITAÇÃO POR REGISTRO
DE PREÇOS

A preocupação com a eficiência e a
inovação na administração pública,
assim como a atenção para com as
questões ambientais, fizeram com que
a Câmara alcançasse, em 2021, a
marca de 100% de processos e
proposições tramitadas
exclusivamente por meio eletrônico.

Outra medida inédita da atual gestão
foi a implantação da rotina de licitações
por meio do procedimento de Registro
de Preço, que nunca havia sido
utilizado na CMC.

A meta foi atingida com o
desenvolvimento e o aprimoramento
de ferramentas e sistemas on-line. Foi
eliminada a necessidade de papeis e
protocolos físicos, que burocratizavam
e atrasavam as tramitações.

Nesta modalidade de compra, a
instituição não é obrigada a adquirir o
valor total da licitação e solicita os
produtos com maior grau de precisão,
sem necessitar de estoque, o que
resulta em economia de recursos. Um
exemplo dos certames realizado por
registro de preços foi o da renovação
do mobiliário da Casa.
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Em busca de soluções

Buscando aprimorar sua gestão interna, além
de utilizar e fomentar as ferramentas já
disponibilizadas pela CMC, como o sistema
Rainbow, a Diretoria de Licitações e Contratos
implantou em sua rotina a utilização de outras
ferramentas gratuitas que tornaram ainda mais
ágil e confiável a tramitação e o
acompanhamento interno de suas demandas.
Dentre as ferramentas adotadas, o sistema
Trello tem sido primordial para garantir a
eficiência, o cumprimento de prazos e a gestão
de processos da Diretoria, permitindo aos
servidores um monitoramento constante e em
tempo real das movimentações processuais,
além de transformar uma atividade burocrática
em uma etapa lúdica e organizada do trabalho
diário.

Equipe utiliza a ferramenta para monitorar
cada etapa de um certame licitatório.

34
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ATIVIDADES
LEGISLATIVAS

3

Sessões plenárias

SESSÕES

115

36

sessões
plenárias

99%
média de
frequência

A Câmara de Curitiba realizou um total de 115 sessões
plenárias, sendo 110 ordinárias e 5 extraordinárias. Os
vereadores e vereadoras estiveram reunidos por mais de
345 horas.

Presença nas sessões
A média de frequência dos vereadores nas sessões foi de
99%. Cada ausência não justificada em sessão gera
desconto de um dia de trabalho no subsídio do
parlamentar.

A Câmara não parou em nenhum momento durante a
pandemia e, neste ano, realizou sessões inclusive no período
de carnaval. Alguns projetos relacionados à crise sanitária
foram votados em tempo recorde, como a prorrogação dos
contratos de enfermeiros contratados via PSS.
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477

projetos
aprosentados

Dos 477 projetos apresentados, 386 são de autoria dos
vereadores (351 de maneira individual e 35 em conjunto); o
prefeito protocolou 69 propostas; as comissões
permanentes outras 15 proposições; já a Comissão Executiva
teve a iniciativa de 7 projetos.
Desse total, 129 foram aprovados e outros 6 rejeitados em
plenário.

PROJETOS POR AUTOR
Vereadores (coletivo)
7.3%

PROJETOS

Prefeito
14.5%

Comissões
3.1%
Comissão Executiva
1.46%

Vereadores (individual)
73.6%

PROJETOS POR TIPO
311

Projeto de Lei Ordinária
Declaração de Utilidade Pública

54
33

Denominação de bem público
Cidadão Honorário de Curitiba

20

Projeto de Decreto Legislativo

15

Leis Orçamentárias

14

Projeto de Resolução

4

Vulto Emérito de Curitiba

3

Projeto de Emenda à Lei Orgânica

2

0

100

200

300

400

Para facilitar o entendimento, os projetos foram organizados por tipo. Por exemplo, a categoria Denominação de bem
público engloba as denominações de bem públicos não especificadas e as alterações de denominação de bem público.
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Gestão legislativa colegiada

Nas reuniões do Colégio de Líderes, os vereadores decidem em conjunto sobre temas relevantes à Câmara de Curitiba.

50

reuniões da
Mesa Diretora

Nos encontros, a Mesa Diretora discute sobre questões
administrativas e legislativas e toma decisões. Um exemplo
foi a regulamentação do teletrabalho no âmbito do Poder
Legislativo. A proposta foi construída neste fórum,
transformada em projeto de Resolução e, posteriormente,
aprovada pelo plenário.
No biênio 2021/2022, integram a Mesa Diretora os vereadores
Tico Kuzma (Pros), presidente; Alexandre Leprevost (SD), 1º
vice-presidente; Tito Zeglin (PDT), 2º vice; Flávia Francischini
(PSL), primeira-secretária; Professora Josete (PT), segundasecretária; Professor Euler (PSD), terceiro-secretário; e Mauro
Ignácio (DEM), quarto-secretário.

9

encontros do
Colégio de Líderes

O Colégio de líderes é um colegiado previsto no Regimento
Interno da Câmara, mas sua atuação foi impulsionada na
atual legislatura. O grupo decidiu, por exemplo, pela
manutenção das sessões plenárias durante o período de
carnaval. Outras decisões foram sobre a realização de
sessões plenárias remotas ou híbridas, conforme as
bandeiras restritivas determinadas pela prefeitura em
função da pandemia.
A composição atual do Colégio de Líderes é formada por 13
parlamentares, sendo 8 líderes de blocos parlamentares, 3
líderes de bancadas partidárias, mais o líder do governo e o
da oposição.

38
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Comissões

191
reuniões de
comissões

1.152
pareceres
concluídos

18
audiências
promovida pelas
comissões

A Câmara de Curitiba mantém 10 comissões permanentes.
Esses colegiados temáticos são responsáveis por dar parecer,
favorável ou contrário, para as proposições que tramitam no
Legislativo, entre outras atribuições.
Em 2021 também funcionaram as seguintes comissões
especiais:
Comissão Especial da Visibilidade Negra
Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno
Comissão Especial da Revogação de leis
O Conselho de Ética foi acionado somente uma vez e decidiu
arquivar a denúncia recebida.

Escaneie o QR Code com
seu celular para conhecer
mais sobre o trabalho das
comissões temporárias.
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Frentes parlamentares

19
reuniões de Frentes
Parlamentares

193
visitas às escolas

40

São grupos suprapartidários, formados por pelo menos 10
vereadores, com a atuação voltada a um tema específico, de
interesse da cidade.
Estão em atividade as seguintes frentes:
Acompanhamento do Plano de Vacinação de Curitiba Covid-19
Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua
Defesa da Advocacia
Segurança Alimentar e Nutricional
Retorno Seguro às Aulas
Retomada Econômica e Desenvolvimento do Turismo

Fiscalização
A Frente Parlamentar do Retorno Seguro às Aulas visitou
quase duzentas unidades escolares, como parte do trabalho
de fiscalização da prestação do serviço público. Os vereadores
vistoriaram o cumprimento dos protocolos sanitários
estabelecidos pela Prefeitura, em função da pandemia da
Covid-19. A ação resultou em uma aproximação da Câmara
Municipal com a comunidade escolar e a ideia é continuar o
trabalho e visitar todas as escolas da cidade.
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REQUERIMENTOS

É por meio dos requerimentos que os vereadores encaminham
formalmente à Prefeitura de Curitiba os pedidos recebidos da população.
Dúvidas sobre alguma ação do Poder Executivo são sanadas por meio
dos pedidos de informação. O que não pode ser transformado em projeto
de lei é levado ao prefeito por meio de indicações.
Já quando a demanda não é uma atribuição da prefeitura, os
parlamentares utilizam o requerimento a outros órgãos.

11.709

961

requerimentos
à prefeitura

pedidos de
informação à
prefeitura

689

371

indicações à
prefeitura

requerimentos
a outros órgãos

13.730
Esse total de requerimentos produzidos, entre 1º/01 e
30/11, resulta em uma média de 60 proposições desse
tipo a cada dia útil.
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Diálogo com a sociedade

A voz dos curitibanos foi ouvida e amplificada nas audiências públicas realizadas pela Câmara de Curitiba.

45
audiências públicas

As audiências públicas são o grande momento
de interação entre a população e os
vereadores. E neste ano o uso da tecnologia e
das mídias sociais garantiram a participação
dos curitibanos nas discussões mais
importantes sobre a cidade, ainda que em um
contexto de distanciamento social. O resultado
é que a Câmara bateu o recorde de 2015,
quando foram realizadas 44 audiências.
Escaneie o QR Code com
seu celular e confira todas
as audiências realizadas.
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Diálogo com a sociedade
AUDIÊNCIAS REALIZADAS ENTRE 2013 E 2021
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DESTAQUE - AUDIÊNCIA SOBRE O MESA SOLIDÁRIA

Total de pessoas alcançadas
Mensagens no chat
Pico simultâneo de espectadores

5 mil
+ de 3 mil

302
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AUDIÊNCIAS

DAS
AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS
RESULTARAM,
POR EXEMPLO:

44

Substitutivo geral ao projeto de lei do Mesa Solidária.
Substitutivo ao projeto da nova política ambiental de Curitiba.
Pedido à prefeitura para a criação de Casa de Acolhimento LGBTQIA+.
Questionamentos e sugestões recebidos pelas redes sociais da CMC
durante audiência sobre a crise hídrica foram levados aos gestores da
Sanepar pela Comissão de Meio Ambiente.
Alerta à sociedade sobre a necessidade de incluir as pessoas com doença
celíaca.
Visibilidade para a temática de pobreza menstrual.
Sugestões ao projeto que estabelecia cotas raciais para os concursos
públicos.
Elaboração de carta pública à prefeitura para que seja implantada a lei
federal 13.935.
Propostas de soluções para o descarte de resíduos.
Sugestões para melhorias nas políticas de acessibilidade.
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TRIBUNAS LIVRES

26
Tribunas Livres

Tradicional espaço de debates da Câmara de
Curitiba, realizada sempre nas sessões de quartafeira, a Tribuna Livre, que não foi realizada em 2020,
foi retomada em 2021. Neste ano o número de
edições foi o terceiro maior da série histórica. O
recorde foi registrado em 2013, quando 31
convidados foram recebidos na Tribuna Bento
Munhoz da Rocha Neto.

NUVEM DE PALAVRAS DAS TRIBUNAS LIVRES

100

visitas às escolas

Escaneie o QR Code com
seu celular e confira todas
as Tribunas Livres
realizadas.
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Tribunas Livres

Temas relacionados à saúde, resgate da história da cidade, gestão dos hospitais do SUS e reabertura de
maternidades foram alguns dos assuntos debatidos nas Tribunas Livres em 2021.

TRIBUNAS LIVRES REALIZADAS ENTRE 2013 E 2021
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SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 1

*Com dados atualizados até o dia 17/12/2021
Para consultar informações financeiras mais detalhadas sobre o Legislativo,
acesse o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Curitiba.
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SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 1
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Anexo 2
Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Curitiba
COMISSÃO EXECUTIVA

18ª LEGISLATURA

Biênio 2021-2022
Tico Kuzma
Presidente

Flávia Franchischini
1ª Secretária
Professora Josete

Alexandre Leprevost

Professor Euler

1º Vice-presidente

3º Secretário

Tito Zeglin

Mauro Ignácio

2º Vice-presidente

4º Secretário

2ª Secretária

Vereadores

Amália Tortato

João da 5 Irmãos

Osias Moraes

Beto Moraes

Jornalista Márcio Barros

Pastor Marciano Alves

Carol Dartora

Leonidas Dias

Pier Petruzziello

Dalton Borba

Marcelo Fachinello

Renato Freitas

Denian Couto

Marcos Vieira

Sabino Picolo

Eder Borges

Maria Leticia

Salles da Fazendinha

Ezequias Barros

Mauro Bobato

Sargento Tânia Guerreiro

Herivelto Oliveira

Noemia Rocha

Serginho do Posto

Hernani

Nori Seto

Sidnei Toaldo

Indiara Barbosa

Oscalino do Povo

Toninho da Farmácia
Zezinho Sabará

Escaneie o QR Code com
seu celular e veja mais
informações sobre os 38
vereadores.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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No site da Câmara Muncipal de Curitiba (curitiba.pr.leg.br) você encontra
informações atualizadas sobre o dia a dia do trabalho parlamentar: todas as
formas de se comunicar com a CMC, com os vereadores e vereadoras;
feramentas de transparência; informações sobre a história da cidade; além
de outros conteúdos relacionados ao Poder Legislativo.

Rua Barão do Rio Branco 720, Centro, Curitiba (PR)
(41) 3350-4500 | www.curitiba.pr.leg.br | camara@cmc.pr.gov.br

Siga a Câmara de Curitiba nas mídias sociais
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