
Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Oficio n° 1126/2018-GAB.

Londrina, 19 de dezembro de 2018.

A Sua Excelência, Senhor
AiIton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal em exercício
Londrina — PR

Assunto: Encaminha Projeto de Lei — Institui, nos termos da Constituição Federal,

da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, e desta Lei, as diretrizes

da Lei Geral do Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina e di

outras providências.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, o presente
Projeto de Lei, que aprova a revisão da Lei n° 10.637, de 24 de dezembro de 2008, que
instituiu o Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina - PDPML, o qual passa a
ser denominado Plano Diretor Municipal de Londrina — PDML. Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Ber ati Martins
PREFEITO DÓ MUNICÍPIO
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JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal (1988) instituiu o Plano Diretor como instrumento
básico para orientar a política de desenvolvimento e de expansão urbana. Por sua vez, o
Estatuto das Cidades (2001), regulamentou o capitulo da Política Urbana da Constituição
estabelecendo o Plano Diretor como instrumento de planejamento municipal, abrangendo
todo o território do município. Nele também foi instituída a obrigatoriedade da revisão do
mesmo, pelo menos, a cada 10 anos.

Assim, a revisão do Plano Diretor é um recorte temporal no processo de
planejamento. 0 Plano Diretor vigente teve sua primeira lei (geral) aprovada, nos moldes
do Estatuto da Cidade, em 2008 e as complementares aprovadas de 2010 a 2015. t fato
que na última década houve significativas mudanças na cidade, dentre as quais destacam-
se: aumento populacional; ocupação das áreas periféricas a norte e a sul com novos
empreendimentos habitacionais de interesse social; verticalização na Gleba Palhano;
instalação de três novos shoppings centers (usos polarizadores); duplicação da PR-445;
instalação de filiais de faculdades, entre outras mudanças referentes as áreas de educação
e saúde. Também houveram diversas manifestações e inquietações dos londrinenses
sobre as formas de participação popular. Tais mudanças e movimentos que ocorreram
contribuem para alteração das dinâmicas da cidade e, portanto, remetem a necessidade de
planejamento e revisão dos rumos para o desenvolvimento da cidade.

A revisão tem como objetivo direcionar as ações do poder público visando
compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os beneficios da
urbanização, o direito A. cidade e a gestão democrática. Neste sentido, a metodologia
adotada para a revisão deste Plano valoriza o processo democrático, paritário,
representativo e plural, tal como previsto no Estatuto da Cidade e no Termo de
Referência do ParanaCIDADES.

A revisão da Lei Geral do Plano Diretor de Londrina (Lei n° 10.637/2008)
teve sua reunido de lançamento realizada em julho de 2017. Desde então ocorreram
diversos eventos participativos no decorrer das quatro etapas, que compuseram o
procedimento de revisão do Plano Diretor.

A primeira etapa pactuou com a população o método proposto para tal
revisão, definido no processo como Proposta Metodológica (etapa 1). Sob este
fundamento foram desenvolvidas as etapas 2, 3 e 4 que trataram da avaliação temática
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(leitura técnica e comunitária sobre a realidade local), diretrizes e proposições e por fim,
a minuta da lei geral.

ETAPA 'I
proposta metodológica

meta:Id-Sall-a I
*tap as de
testsd.tto

krreagio dc
grupa

atempatshortkonta

reuniões com
ETM OCT

AUDIENCIA 2° AUDIÊNCIA

reuniões com
ETM OCT GA

09 FORUNS DE
PARTICIPAÇÃO

ETAPA 3
diretrizes e proposições

reuniões com
ETM OCT GA

09 FÓRUNS DE
PARTICIPAÇÃO

reureões com
ETM OCT GA

Os trabalhos técnicos tiveram inicio a partir da leitura critica da legislação
em vigor resgatando os aspectos positivos da mesma, bem como identificando as falhas,
lacunas e descompassos com as demandas atuais que surgiram com o desenvolvimento
da cidade, após a promulgação da lei. Outro aspecto avaliado foram os resultados
referentes as políticas e intenções da população.

Em conjunto com essa leitura técnica, foram levantadas informações
diversas de abrangência municipal para o conhecimento do estado atual das atividades
humanas e produtivas, das condições do ambiente natural e construido para a elaboração
de um diagnóstico municipal. Ao mesmo tempo, houve a consulta à população sobre suns
percepções a respeito dos mesmos temas. Essas consultas ocorreram em diversos distritos
e nas regiões do distrito sede, ou seja, abrangendo todo o território municipal.

A partir da leitura da realidade, passou-se à discussão de proposições para
cada um dos temas, que resultou em diretrizes, estratégias e instrumentos necessários
para que, ao longo do horizonte de vigência deste plano diretor, ou seja, para que nos
próximos 10 anos, os objetivos e reivindicações de toda a população possam ser
alcançados e resultem em uma nova realidade de cidade.

A finalização desse processo ocorreu entre agosto e setembro de 2018,
momento em que, a partir de uma ampla discussão com a sociedade civil, composta por
representantes dos movimentos sociais, de sindicatos de trabalhadores, patronais,
entidades profissionais, de entidades acadêmicas, de pesquisa, conselhos profissionais,
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ONGs e ainda, do poder público, foi aprovada a minuta desta Lei junto a realização das
Conferências da Etapa 4.

importante dizer que a proposta não é fruto de trabalho exclusivo do
poder executivo, mas sim da síntese das percepções e anseios da população que
ativamente participou do processo de revisão, desde a fase de leitura da realidade,
propostas de caminhos para o futuro, até resultar no último evento de aprovação do texto
da minuta.

Como conteúdo mínimo necessário ao ordenamento territorial, o
município foi espacialmente dividido em macrozonas rurais e urbanas com vistas a
aplicar sobre elas diretrizes de desenvolvimento de âmbito geral.

As macrozonas são áreas com características homogêneas em seus
aspectos socioambientais e urbanísticos (relevo, solo, densidade populacional, atividades,
infraestrutura, etc.). Sua delimitação no Plano diretor de Londrina considerou as
principais estruturas fisicas que, de modo geral, dividem as regiões da cidade e os
distritos (rios, rodovias, avenidas, fundos de vale, ferrovia) e também a vocação de cada
área para futura ocupação, expressa na forma de diretrizes e estratégias do Plano Diretor.
Vinculados As macrozonas, os Setores são áreas de detalhamento das diretrizes e
estratégias.

Assim, cada macrozona representa um cenário futuro que equilibra sua
situação atual com o seu potencial de desenvolvimento. 0 objetivo é direcionar a
aplicação de políticas e investimentos em cada parte do município de modo aproveitar ao
máximo suas potencialidades especificas para o desenvolvimento econômico e ampliar a
qualidade de vida da população.

importante reforçar que os limites das macrozonas são orientativos dos
perímetros urbanos na medida em que devem ser detalhados e compatibilizados na fase
de revisão das leis especificas.

Para a área rural foram definidos três tipos de Macrozonas e dois Setores:
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1. Macrozona Rural de Agricultura Comercial - engloba propriedades
de produção agrícola temporária, relevo e solo com boa aptidão agrícola e tem como
objetivos potencializar a oferta de emprego e o e escoamento da produção.

la. Setor de Desenvolvimento Econômico - corresponde ao Distrito da
Warta onde há empresas do setor agrícola, industrial, de pesquisa, previsão do contorno
viário Metropolitano, tem como objetivos potencializar a utilização da infraestrutura
existente e a vocação da Area para a industrialização.

lb. Setor de Turismo e Lazer - Area com topografia predominantemente
acidentada, tem como objetivos potencializar as atividades de lazer em ocupações já
existentes e a produção agrícola familiar próxima à área urbana.

2. Macrozona Rural de Atividades Diversificadas — onde predomina
pequenas e médias propriedades, vilas rurais, assentamentos com agricultura familiar,
áreas industriais consolidadas, tem como objetivos desenvolver a agricultura familiar, a
agroindustrialização doméstica e promover a ampliação das cadeias produtivas e da
indústria ao longo da rodovia PR-445.

3. Macrozona Rural de Controle Ambiental — engloba propriedades de
produção agrícola temporária, manancial de abastecimento e Unidade de Conservação
Ambiental, tem como objetivos controlar a ocupação urbana sobre as áreas protegidas,
evitar a expansão horizontal da cidade, estimular o ecoturismo e atividades econômicas
de baixo impacto ambiental.

Para a Area urbana foram estabelecidos cinco tipos de Macrozonas e dois
Setores

1. Macrozona Urbana de Consolidação - centro da Area urbana com
concentração de comércio e serviços, boa qualidade de infraestrutura e paisagem urbana,
fundos de vale com ocupações irregulares e existência de imóveis vazios, tem como
objetivos a diversificação do comércio e serviços, ampliar a oferta de moradia e o uso
residencial de alta densidade, estimular novas centralidades e a racionalização do
transporte coletivo.

la. Setor de Atividades Especializadas - concentra edificios verticais,
grande oferta de emprego, bens de valor histórico cultural, tem como objetivos ofertar
serviços especializados A regido de Londrina (saúde, educação, turismo, lazer e cultura,
compras, entre outros), principalmente, em grandes eixos de circulação e ligação com
municípios vizinhos.

2. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada — engloba grandes
vazios urbanos, mananciais de abastecimento, Areas com deficiência de infraestrutura,
menor oferta de serviços e emprego, tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana,
evitar a expansão horizontal da cidade reduzindo seus custos de manutenção, ampliar os
serviços e oferta de emprego para reduzir a necessidade de deslocamentos até o centro,
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adotar critérios de incomodidade para a permissão de atividades e critérios de qualidade
da paisagem urbana.

3. Macrozona Urbana de Industrialização — engloba indústrias e
serviços de apoio, grandes estruturas viárias e de abastecimento, grandes vazios urbanos,
tem como objetivos priorizar a instalação de novos empreendimentos ao longo das
rodovias e ferrovia, criar ambiente empresarial para intercambio de tecnologia e
conhecimento, potencializar as vantagens de logística, assegurar o controle ambiental, a
baixa densidade populacional em residências.

4. Macrozona Urbana de Uso Misto - engloba núcleos residenciais,
industriais e serviços de maior impacto urbanístico, baixa densidade populacional, vazios
urbanos e grandes estruturas viárias, tem como objetivos mesclar uso residencial,
comercial e industrial não poluente, ampliar o atendimento regional e de logística,
reduzir a necessidade de deslocamentos à Area central.

5. Sede dos Distritos — corresponde aos perímetros urbanos das sedes dos
Distritos de Espirito Santo, São Luis, Guaravera, Lerroville, Paiquerê, Irerê, Maravilha,
Warta, tem como objetivo o desenvolvimento das atividades econômicas no seu entorno
para atração e fixação de moradores.

5a. Setor de Centralidade Rural — corresponde à área urbana dos
Distritos de Irerê e Paiquerê, com localização estratégica em relação aos demais distritos,
tem como objetivo concentrar a oferta de serviços públicos na área rural, reduzindo a
necessidade de deslocamentos até o distrito sede.

Para alcançar os objetivos acima descritos, foram aprovadas as diretrizes e
estratégias gerais e especificas das macrozonas as quais foram agrupadas em: Gestão
Democrática e Metropolitana; Habitação, Atendimento Social e Infraestrutura; e
Emprego, Mobilidade e Preservação Ambiental.

0 objetivo é direcionar a aplicação de políticas e investimentos em cada
regido da cidade de modo aproveitar ao máximo suas qualidades para o desenvolvimento
econômico e ampliar a qualidade de vida da população.

Os instrumentos de desenvolvimento municipal elencados pela minuta de
lei foram estabelecidos em conformidade com o Estatuto da Cidade, para proporcionar
que os objetivos e diretrizes da minuta de lei possam vir a ser concretizados. Estes
instrumentos foram classificados como: de planejamento, jurídicos e urbanísticos, de
regularização fundiária, tributários e financeiros e, jurídico-administrativos.
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0 Conselho Municipal da Cidade passou a ser denominado Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina, incorporando as diretrizes
previstas na Consulta 130/2016 do CAOP — Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Habitação e Urbanismo e Proteção ao Meio Ambiente, que subsidiou a
Recomendação Administrativa n°. 01/2017 da 20a Promotoria de Justiça da Comarca de
Londrina — Procedimento Administrativa n°. MPPR — 0078.14.002412-8.

importante reforçar que o extenso processo participativo de elaboração
desta revisão garantiu a todos a exposição de percepções, ideias e pensamentos que
foram compiladas pela equipe técnica municipal, com o apoio do Grupo de Cooperação
Técnica e Grupo de Acompanhamento e incorporados no Plano.

Nesse sentido, registramos que o Anexo IV da minuta trata-se do
diagnóstico técnico elaborado por equipe multidisciplinar, sob a coordenação de
profissional da arquitetura e urbanismo, em atendimento A. Resolução 51, 12 de julho de
2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conforme Registro de
Responsabilidade Técnica anexa.

Os relatórios da Etapa IV comprovam claramente a observância da
metodologia aprovada em 2017 pela Equipe Técnica Municipal, Grupo de Cooperação
Técnica e Grupo de Acompanhamento, devidamente referendada nas Conferências
Públicas.

Ao final da 2' Conferência a minuta foi consolidada, com as propostas
apreciadas pela Plenária, devidamente acompanhada de destaques e justificativas das
propostas não recepcionadas, bem como as alterações realizadas pelo IPPUL, sejam de
ordem técnica, sejam de ordem jurídica. 0 Conselho Municipal da Cidade, aos
23/10/2018, encaminhou parecer, examinando a adequação da minuta ao que estabelece o
Estatuto da Cidade, bem com à fidedignidade com as disposições das Conferências
Municipais de Revisão do Plano Diretor Participativo, posicionando-se de modo
favorável, com o indicativo de pequenas alterações que não afetaram o conteúdo material
da minuta, conforme depreende-se do Relatório IV.

Salientamos, ainda, que realizamos o incremento de definições no
glossário e ajustes técnicos e redacionais na minuta, a fim de elucidar de forma mais
clara os objetivos das propostas extraídas das conferências, sem, contudo, fugir de seus
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objetivos. Da mesma forma, padronizamos termos técnicos, expressões e a nomenclatura
dos instrumentos urbanísticos. A expressão "leis complementares" foi substitufda por
"leis especificas", em observância A. Lei Orgânica do Município. Do mesmo modo,
padronizamos a aplicação das expressões: "ações", "estratégias", "distritos",
"Município", "Conferência" e etc.

Após consulta ao Conselho, identificamos a necessidade de inclusão de
um novo inciso ao estabelecer o conteúdo mínimo do plano de operação urbana
consorciada, passando a constar como obrigatório a necessidade de apresentação da
"natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados", em observância ao Art. 33 do Estatuto da Cidade.

Adequamos o parágrafo único do Art. 99, referente à gestão dos recursos
auferidos com a Outorga Onerosa, nos termos do §3° do Art. 4° da Lei Federal 10.257, 10
de Julho de 2001, para que o Conselho Municipal de Planejamento e Gestic) Territorial
de Londrina exerça controle social sobre o Fundo, e não gestão, eis que esta última
competência demandaria atividades burocráticas e administrativas que são, por natureza,
vinculadas ao órgão público, tais como cumprimento de metas, contratações, empenho,
prestações de contas, e etc.

Ademais, revisamos a estratégia prevista na diretriz de integração das
políticas de uso e ocupação do solo e de mobilidade urbana para que a redação aprovada
em conferência, "Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com
proibição de carga e descarga no período diurno", passe a vigorar com a seguinte
redação: "Restringir o acesso dos veículos de carga e a carga e descarga no período
diurno na área central". Desta forma, asseguramos que tal regulamentação seja feita de
modo mais aprofundado, estabelecendo critérios e condicionantes para restringir a carga
e descarga no período diurno sem comprometer atividades cotidianas básicas como coleta
de lixo, serviços de mudanças e etc.

Em relação A. definição de impacto e vizinhança, para fins de aplicação do
Ely, promovemos ajustes na minuta aprovada, de modo que a redação original, que
previa que "o impacto do empreendimento será caracterizado pela natureza da atividade
e não pelo seu tamanho", foi substituída por "o impacto do empreendimento será
caracterizado pela localização, natureza e porte da atividade", vez que aquela afastava a
incidência de condicionantes importantes para a definição de impacto, como a
localização e o porte.
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Em relação à definição de vizinhança, a proposta aprovada em conferência
previa que "a vizinhança se define pelo impacto e não apenas pela proximidade do
empreendimento ou atividade". No entanto, a fim de deixar seu conteúdo mais claro,
promovemos o seguinte ajuste "para fins de delimitação da área de abrangência do
Estudo de Impacto de Vizinhança, a vizinhança será definida pela extensão do impacto e
não apenas pela proximidade do empreendimento ou atividade". É digno de nota que
esta é a metodologia atualmente utilizada na emissão de Termos de Referência de
Estudos de Impacto do Vizinhança ao definir-se a área de abrangência direta e indireta do
empreendimento.

Outro ponto que merece destaque é a inclusão de novo artigo no Titulo IV
da minuta que define os instrumentos de desenvolvimento municipal. Acrescemos tal
dispositivo, a fim de deixar claro que todos os instrumentos urbanísticos previstos na
minuta foram debatidos em aspectos gerais e que todos eles serão objeto de
regulamentação posterior por lei especifica, oportunidade em que será aberto amplo
espaço para discussões técnicas e com a sociedade.

Revisamos, ainda, a nomenclatura do Capitulo II do Titulo V da minuta,
eis que a competência do Conselho estava conflitante com as competências do IPPUL, no
que se refere à responsabilidade pela operacionalização da revisão do Plano Diretor.

Considerando que o conselho é órgão de controle social, o processo de
avaliação trienal do plano diretor deverá ser conduzido pelo órgão colegiado, com o
apoio do IPPUL, oportunidade em que se dará a eleição dos conselheiros da próxima
gestão, bem como os as deliberações das Conferências Nacional e Estadual da Cidade. Já
o processo de revisão do Plano Diretor e do Plano de Ações e Investimento, por tratar-se
de documento técnico, com exigência de registro de responsabilidade técnica, será
conduzido pelo IPPUL, com o apoio do Conselho, tal como ocorrido neste processo
participativo.

Desta forma, alteramos a nomenclatura do Capitulo para que conste
apenas "Do processo de avaliação do Plano Diretor", compatibilizando, assim, a minuta
com a previsão contida no parágrafo único do Art. 4°, de que a proposta de revisão do
Plano Diretor, a ser elaborada de forma participativa, será encaminhada pelo Poder
Executivo.
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Procedemos, ainda, a reformulação do Art. 39, VIII, eis que a redação
aprovada em conferência municipal vinculava as receitas auferidas através do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI a determinada política pública. Muito embora seja
de grande relevância os investimentos ao Fundo Municipal de Habitação, o principio
tributário da não vinculação, bem como o Art. 167, IV da CF, impedem a afetação de
impostos para determinado elemento finalistico.

Em atendimento à moção aprovada pela Plenária na Pré-Conferência,
realizada aos 18/08/2018, no sentido de "não reduzir os indices Urbanísticos já
adquiridos até o presente momento, assim como os usos permitidos" propusemos a
supressão do artigo que previa a obrigatoriedade de adoção do coeficiente de
aproveitamento básico único.

Por tratar-se de matéria de amplo e complexo conteúdo técnico, o
Executivo entende que o assunto deverá ser objeto de amplo debate e que seria mais
adequado que tal discussão se de no momento da revisão de Lei de Uso e Ocupação do
Solo, devidamente acompanhado de dados concretos e levantamentos técnicos.

Destacamos, ainda, que foi suprimido a natureza deliberativa do Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, em atendimento ao Parecer n°
1175/2018, da Procuradoria Geral do Município, cópia anexa.

Registre-se que a avaliação do Plano Diretor será necessariamente
precedida de estudo técnico que abordará a atualidade e eficácia das propostas contidas
no Plano Diretor, bem como a eficiência da sua implementação pelo Poder Público
Municipal.

Estas, Senhor Presidente e ilustres Edis, as razões que nortearam a apensa
Propositura, pelo que acreditamos, tenha, a mensagem, seu pronto acolhimento, a partir
desta justificativa e sob o amplo processo participativo já realizado.

Londrina, 19 de dez mbro d 2018.

Marcelo Belinat Martins

PREFEITO DO NICIPIO
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PROJETO DE LEI N°
OFÍCIO N° 1126/2018-GAB, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

SÚMULA: Institui, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal n° 10.257, de
10 de julho de 2001, e desta Lei, as diretrizes da Lei Geral do Plano
Diretor Participativo Municipal de Londrina e dá outras providências.

Texto do Projeto de Lei em anexo.

Londrina, 19 de dezembro de 2018.

Marcelo Belin ti Martins
PREFEITO DO1MUNICÍPIO
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PROJETO DE LEI N°

SÚMULA: Institui, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal n° 10.257, de
10 de julho de 2001, e desta Lei, as diretrizes da Lei Geral do Plano
Diretor Participativo Municipal de Londrina e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREFEITO DO
MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 10. A presente Lei aprova a revisão da Lei n° 10.637, de 24 de dezembro de

2008, que instituiu o Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina - PDPML, o qual passa a

ser denominado Plano Diretor Municipal de Londrina - PDML.

Parágrafo único. Esta Lei está fundamentada nas disposições da Constituição

Federal, da Constituição Estadual, da Lei Federal n. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, da Lei

Orgânica do Município de Londrina e demais legislações correlatas.

Art. 2°. 0 Plano Diretor Municipal de Londrina é o instrumento básico da

política de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação aos agentes públicos e privados

que atuam na produção e gestão do território municipal.

§ 1°. Integram o Plano Diretor os seguintes conjuntos de documentos:

I - Relatórios Técnicos do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de

Londrina, contendo:

a) levantamentos e análise de informações e dados sobre o município;
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b)diretrizes e propostas formuladas para superar os problemas diagnosticados e aproveitar

as potencialidades identificadas;

c) ações estratégicas necessárias à execução do Plano;

II - Corpo de leis destinadas a institucionalizar o processo de planejamento ora

em revisão, constituído pela Lei Geral do Plano Diretor e por leis especificas versando sobre:

a) Perímetros Urbanos;

b) Parcelamento do Solo;

c) Uso e Ocupação do Solo;

d) Sistema Viário e Mobilidade Urbana;

e) Código de Obras e Edificações;

f) Código de Posturas;

g) Código Ambiental;

h) Preservação do Patrimônio Cultural; e

i) Instrumentos Urbanísticos.

In — Planos Setoriais, entendidos como atos administrativos que trazem os

projetos e ações a serem implementadas pelo Poder Público Municipal considerando os

princípios, diretrizes e estratégias previstos no Plano Diretor, ficando garantida sua execução;

IV — Planos Estratégicos, que contemplam ações e projetos específicos, com

temas determinados dentro de uma area de atuação, sendo previstos nos Planos Setoriais, no

Plano Diretor ou nas legislações federal, estadual ou municipal;

V - Zoneamento Ambiental Municipal nos moldes do art. 9°, inciso II, da Lei

Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 e Decreto Federal n°4.297 de 2002 e suas alterações.

§ 2°. 0 Relatório Técnico de que trata o inciso I do §1° deste artigo, integra a

presente Lei como ANEXO IV.

§ 3°. Toda e qualquer legislação municipal pertinente a matéria tratada no Plano

Diretor deverá obedecer as disposições nele contidas, sob pena de ofensa ao principio da reserva

do plano diretor.

Art. 3°. 0 Plano Diretor abrange a totalidade do território do município e é parte

integrante do processo de planejamento da Administração Municipal, devendo o Plano

13



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporar as diretrizes,

prioridades, programas, pianos e projetos que o integram.

Art. 4°. Os objetivos previstos neste Plano Diretor devem ser alcançados até

2028 por meio da implantação de suas diretrizes e estratégias.

Parágrafo Único. 0 Executivo deverá encaminhar A Câmara Municipal proposta

de revisão deste Plano Diretor a ser elaborada de forma participativa, no máximo a partir de

2025.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTIAS E OBJETIVOS GERAIS

Art. 5°. Os princípios e objetivos que regem a Política de Desenvolvimento e o

Plano Diretor Municipal de Londrina são:

I. função social da cidade e do campo, da propriedade urbana e rural e a justa distribuição

dos benefícios e emus da urbanização;

II. direito à cidade e ao campo com usufruto equitativo de um ambiente digno por todos,

considerando as especificidades geracionais, de gênero, de etnia e das pessoas com

deficiência;

HI. equidade e inclusão social e territorial buscando o desenvolvimento econômico

sustentável da cidade e do campo;

IV. sustentabilidade ambiental com a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando

a qualidade de vida urbana e rural;

V. ordenamento do uso e ocupação do solo urbano e rural, garantindo a qualidade

paisagística, urbanística e a preservação dos bens socioambientais e culturais;

VI. gestão democrática participativa, descentralizada e transparente e gestão pública eficiente

e eficaz.

SEÇÃO I
Da Função Social da Cidade

Art. 6°. A função social da Cidade compreende o pleno exercício do direito A

cidade por todos os cidadãos, entendido como direito ao trabalho, A saúde, A educação, A cultura,
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A moradia, A proteção social, A segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao

saneamento, ao transporte público, ao lazer, A informação, A acessibilidade, e demais direitos

assegurados pela legislação vigente.

Art. 7°. A função social da cidade é garantida pela:

promoção da qualidade de vida e do meio ambiente;

controle, preservação e recuperação dos bens socioambientais e culturais;

controle público sobre o uso e a ocupação do solo na cidade;

prioridade para programas, pianos e projetos voltados a grupos de pessoas em situações

de risco e vulnerabilidade;

integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável urbano e rural;

criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico no município; e

integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável municipal e regional.

Art. 8°. 0 não cumprimento do disposto no artigo anterior, bem como de

qualquer disposição de norma integrante do Plano Diretor, configura descumprimento da função

social da cidade, conforme disposto na Lei Federal n°. 10.257/2001.

Art. 9°. 0 Direito A. Cidade compreende o processo de universalização do acesso
aos benefícios e as comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos pela oferta e uso
dos serviços, equipamentos e infraestruturas públicas.

Parágrafo Único. 0 principio da Equidade Social e Territorial compreende a
garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades
sociais entre grupos populacionais, entre os distritos e bairros do Município de Londrina.

SEÇÃO II
Da Função Social da Propriedade

Art. 10. A função social da propriedade é cumprida quando o exercício dos

direitos a ela inerentes se submeter aos interesses coletivos e, quando, simultaneamente, atender:
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I. As determinações constantes neste Plano Diretor e legislações correlatas;

II. A preservação, controle e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural,

histórico, paisagístico e arqueológico;

III. aos parâmetros urbanísticos e agrários definidos no ordenamento territorial previsto neste

Plano Diretor e legislações correlatas, garantindo que a intensidade de uso seja adequada

A disponibilidade de infraestrutura, de equipamentos e serviços públicos.

Art. 11. Em caso de descumprimento dos parâmetros urbanísticos contidos na

legislação pertinente em vigor, deverão ser utilizados os instrumentos previstos na presente Lei

destinados a combater a não-utilização, subutilização ou utilização inadequada da propriedade

conforme previsto no Estatuto da Cidade.

Parágrafo Único. Entende-se por utilização inadequada aquela que contraria as

disposições previstas nesta e na Lei referente ao Uso e Ocupação do Solo do Município e

legislações correlatas.

Art. 12. A propriedade rural cumprirá sua função social quando promover a

utilização racional e adequada da terra, de modo a atender ao bem-estar da coletividade, as

legislações trabalhistas, A promoção da justiça social e A preservação ambiental.

SEÇÃO III

Da Sustentabilidade Ambiental

Art. 13. 0 presente Plano Diretor Municipal adota, de forma transversal e

integrada a esses objetivos, a sustentabilidade ambiental do Município, visando A valorização do

patrimônio ambiental e A preservação e conservação do seu potencial ambiental, sempre

buscando a superação de conflitos relacionados A poluição e degradação ambiental.

Parágrafo Único. 0 direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o

direito sobre o patrimônio ambiental, bem de uso comum e essencial A sadia qualidade de vida,

constituído por elementos do sistema ambiental natural e do sistema urbano de forma que estes se
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organizem de forma harmônica para a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar humano e a

provisão de serviços ecossistêmicos.

Art. 14. A sustentabilidade compreende ajusta distribuição de beneficios e ônus

na utilização dos recursos naturais e bens socioambientais, na preservação e recuperação

ambiental e no desenvolvimento das atividades econômicas, para o bem-estar da população atual

e das gerações futuras.

Art. 15. t dever do Poder Público Municipal e da comunidade zelar pela

proteção, pela qualidade ambiental e pela preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural

e paisagístico em todo o território do município, de acordo com as normas pertinentes adotadas

pela União, Estado e Município.

SEÇÃO IV

Da Gestão Democrática

Art. 16. Entende-se por gestão democrática a garantia da participação de

representantes dos diferentes segmentos da população, por intermédio de associações e entidades

representativas, nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de investimentos

públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de

desenvolvimento urbano.

Art. 17. Será assegurada a participação das pessoas e das entidades da sociedade

civil organizada na definição das políticas públicas, diretrizes, programas, pianos e projetos

contidos neste Plano, de modo a garantir o controle social direto das atividades públicas e o pleno

exercício da cidadania.
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TITULO II

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 18. Pelos princípios deste Plano Diretor, o ordenamento territorial obedece

aos seguintes objetivos:

I. planejar as atividades econômicas e a distribuição espacial da população no território,

incrementando a atratividade econômica de Londrina, considerando especialmente suas

vocações, buscando assegurar emprego e renda A. população;

II. fortalecer a zona rural do município, o desenvolvimento das atividades econômicas de

baixo impacto ambiental e das funções do território rural, como a biodiversidade, o

abastecimento, segurança e soberania alimentar;

III. controlar, conservar e recuperar a qualidade hídrica das bacias do município;

IV. utilizar os recursos naturais de modo racional, em especial, a agua e o solo, de modo a

garantir um município sustentável para as presentes e futuras gerações;

V. ordenar e controlar o uso do solo, assegurando a equilibrada distribuição de usos e

intensidades de ocupação, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação A.

infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, e para melhor alocar os

investimentos públicos e privados;

VI. evitar a subutilização ou a utilização excessiva da infraestrutura municipal;

VII. combater a retenção especulativa de imóvel;

VIII. impedir a subutilização em Areas dotadas de infraestrutura, diminuindo a ociosidade de

imóveis privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões

dotadas de infraestrutura e aptas à ocupação;

IX. assegurar o uso adequado dos espaços públicos;

X. garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e

paisagístico;

XI. evitar os vazios e as descontinuidades nas áreas urbanas em terrenos públicos e privados;

XII. garantir o retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos

investimentos públicos;

XIII. tornar o município mais saudável, acessível, inovador e inclusivo, reduzindo os fatores

que contribuem para as desigualdades e a segregação socioespacial da população;

XIV. incentivar a produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos sociais e

culturais e a proteção e ampliação de areas livres e verdes, promovendo o acesso a

moradia a toda população, com urbanização de qualidade, infraestrutura urbana,

equipamentos e serviços públicos;
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XV. priorizar o pedestre, a acessibilidade das calçadas, o transporte coletivo e modos não

motorizados, exceto os de tração animal;

XVI. revisar a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e das normas edilicias,

com vistas a aproximar a legislação da realidade municipal assim como facilitar sua

compreensão pela população;

XVII. promover a gestão inovadora e democrática da cidade;

XVIII. promover, no âmbito da competência municipal, a governança interfederativa nas

instâncias metropolitana, estadual e nacional, através da cooperação entre os governos, a

iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em

atendimento ao interesse social;

XIX. garantir a eficiência e a desburocratização da gestão pública na administração dos

recursos e na execução de políticas setoriais e integradas.

XX. priorizar a regularização fundiária e reserva de Areas dotadas de infraestrutura para a

produção de empreendimentos habitacionais de interesse social em todas as regiões da

cidade.

Parágrafo Único. Os princípios fundamentais constantes neste Plano devem ser

aplicados de forma harmônica e serão observados necessariamente quando da aplicação dos atos

administrativos, bem como para soluções de omissões e conflitos.

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO

Art. 19. 0 Macrozoneamento estabelece as regras fundamentais de ordenamento

do território e define as diretrizes gerais para a aplicação dos instrumentos definidos no estatuto

da cidade, bem como As leis de parcelamento, uso e ocupação do solo.

Parágrafo único. 0 território do município esta dividido em:

I. Macrozonas Rurais:

a. Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC);

1. Setor de Desenvolvimento Econômico (MR-AC/SDE); e

2. Setor de Turismo e Lazer (MR-AC/STL).

b. Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD); e

c. Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA).
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II. Macrozonas Urbanas:

a. Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C);

1. Setor de Atividades Especializadas (MU-C/SAE).

b. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC);

c. Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I);

d. Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM); e

e. Sede dos Distritos.

1. Setor de Centralidade Rural (SCR);

SEÇÃO I

Da Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC)

Art. 20. A Macrozona Rural de Agricultura Comercial compreende Areas com

pequenas, médias e grandes propriedades de produção agrícola temporária, localizadas a Norte e

Sul da Area urbana, cujo solo apresenta boa aptidão agrícola e há degradação de Areas de

preservação permanente.

Parágrafo Único. 0 principal objetivo da Macrozona Rural de Agricultura

Comercial é potencializar a oferta de emprego e o desenvolvimento e escoamento da produção

agrícola.

Subseção I

Do Setor de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Art. 21. 0 Setor de Desenvolvimento Econômico corresponde ao Distrito da

Warta e é caracterizado pela existência de empresas voltadas ao setor agrícola, de turismo e lazer,

industrial, de pesquisa, e pela previsão de implantação de contorno Metropolitano.

Parágrafo Único. 0 principal objetivo do Setor de Desenvolvimento Econômico

é ampliar a oferta de emprego e o desenvolvimento econômico, potencializando a utilização da

infraestrutura e a vocação da Area para industrialização.
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Subseção II

Do Setor de Turismo e Lazer (STL)

Art. 22. 0 Setor de Turismo e Lazer compreende a área com topografia

predominantemente acidentada onde já existe ocupação com características voltadas ao lazer.

Parágrafo Único. 0 principal objetivo do Setor de Turismo e Lazer é

potencializar as atividades de lazer e a produção agrícola familiar próxima a área urbana.

SEÇÃO II

Da Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD)

Art. 23. A Macrozona Rural de Atividades Diversificadas compreende a porção

sul do município que contém como eixo estruturador a rodovia PR-445, e há predominância de

pequenas e médias propriedades, tais como vilas rurais e assentamentos com concentração de

população residente e agricultura familiar diversificada inclusive Areas industriais e comerciais já

consolidadas.

Parágrafo único. São objetivos da Macrozona Rural de Atividades

Diversificadas:

I. diversificar as atividades e desenvolver a agricultura familiar, ampliando a assistência

técnica, para a produção e para a agroindustrialização doméstica, o apoio para a

comercialização e o acesso aos serviços públicos;

II. promover a ampliação das cadeias produtivas, implantação de indústrias, agroindústrias e

agroindústrias domésticas, ampliação do atendimento regional e de logística ao longo da

rodovia PR-445; e

III. consolidar o Território Indígena do Apucaraninha, definindo sua jurisdição, respeitando

suas características, de acordo com os artigos 231 e 232 da Constituição Federal e

Legislação estadual.
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SEÇÃO HI
Da Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA)

Art. 24. A Macrozona Rural de Controle Ambiental compreende principalmente

o Parque Estadual Mata dos Godoy, com a sua zona de Amortecimento, e tem como

característica o potencial de preservação ambiental.

Parágrafo Único. Os objetivos da Macrozona Rural de Controle Ambiental

consistem em proteger os mananciais de abastecimento, controlar a ocupação urbana de áreas

ambientais ou distantes da infraestrutura instalada, de forma a evitar a expansão horizontal da

cidade e incentivar o ecoturismo.

SEÇÃO IV
Da Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C)

Art. 25. A Macrozona Urbana de Consolidação corresponde à porção central da

Area urbana, caracterizada pelo (a):

boa qualidade do espaço edificado e da paisagem urbana;

bom acervo de infraestrutura e serviços urbanos;

concentração de comércio e serviços;

presença e concentração de bens socioambientais e culturais;

presença de fundos de vale com ocupações irregulares;

potencial para novas centralidades;

demanda de transporte coletivo; e

existência de datas e imóveis vazios.

Art. 26. A Macrozona Urbana de Consolidação tem como objetivo orientar as

políticas públicas no sentido de:

I. garantir condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades de comércio e

serviços;

II. assegurar condições satisfatórias para o desenvolvimento do uso residencial de alta

densidade;
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III. definir critérios para a coexistência harmoniosa dos usos de comércio e serviços com o

uso residencial, buscando a diversidade de atividades e padrões desejáveis de qualidade

de vida;

IV. maximizar o aproveitamento da infraestrutura instalada;

V. ampliar a oferta de moradia, utilizando os imóveis vagos, públicos e privados,

respeitando o direito e a função social de propriedade;

VI. viabilizar a regularização fundiária, aproveitando a infraestrutura instalada e os serviços

existentes;

VII. estimular novas centralidades e a racionalização dos transportes, priorizando a

mobilidade ativa e o transporte coletivo; e

VIII. valorizar, preservar e recuperar os bens socioambientais e culturais da cidade.

Subseção Única
Do Setor de Atividades Especializadas (SAE)

Art. 27. 0 Setor de Atividades Especializadas caracteriza-se pela alta densidade

populacional e concentração de edifícios verticais com o uso do solo diversificado, inclusive de

valor histórico cultural, grande oferta de comércio, serviços centrais, equipamentos, emprego e

estruturas de atendimento regional (saúde, educação e transporte).

Parágrafo Único. 0 objetivo do Setor de Atividades Especializadas é ofertar

serviços especializados h. região (saúde, educação, turismo, lazer e cultura, compras, entre

outros), principalmente, em grandes eixos de circulação, mediante a aplicação prioritária dos

mesmos instrumentos aplicáveis na Macrozona Urbana de Consolidação.

Seção V
Da Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC)

Art. 28. A Macrozona Urbana de Ocupação Controlada - MUOC corresponde A

area urbana ocupada em torno da Macrozona Urbana de Consolidação, caracterizada pela alta

taxa de crescimento populacional, pela presença de vazios urbanos, limitações ambientais

devidas aos mananciais de abastecimento e deficiências na infraestrutura e na oferta de comércio,

serviços e emprego.
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Art. 29. A Macrozona Urbana de Ocupação Controlada tem como objetivo

orientar as políticas públicas no sentido de:

I. melhorar e otimizar o uso da infraestrutura urbana e os serviços públicos;

II. evitar a expansão horizontal da cidade, reduzindo os custos de manutenção da

infraestrutura;

III. adequar a permissão de usos a partir de critérios de incomodidade;

IV. ampliar os serviços locais para reduzir a necessidade de deslocamentos até a area central;

V. controlar a intensidade da ocupação urbana para proteção ambiental;

VI. qualificar o desenho urbano com a melhoria da paisagem urbana.

Seção VI
Da Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I)

Art. 30. A Macrozona Urbana de Industrialização corresponde A area urbana

predominantemente ocupada por estabelecimentos industriais e de serviços de apoio A indústria,

caracterizada pelas economias de aglomeração e vantagens de logística, além de grandes areas

com vazios urbanos e grandes estruturas viárias e de abastecimento.

Art. 31. A Macrozona Urbana de Industrialização tem como objetivo orientar as

políticas públicas no sentido de:

I. otimizar a ocupação do solo, priorizando a instalação de novos empreendimentos ao

longo da BR-369, PR-445, PR-323 e da linha férrea, bem como em terrenos não

edificados, localizados entre empreendimentos instalados;

II. criar ambiente de intercâmbio empresarial a partir de mecanismos de provimento de

infraestrutura, de troca de tecnologia e conhecimento nos parques industriais;

III. potencializar as vantagens de logística;

IV. assegurar o controle ambiental; e

V. controlar a densidade populacional em areas periféricas.

Seção VII
Da Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM)

Art. 32. A Macrozona Urbana de Uso Misto compreende o conjunto de usos e

atividades diversas, marcada pela presença de núcleos residenciais, industriais e serviços de
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maior impacto urbanístico, com baixa densidade populacional, existência de areas com vazios

urbanos e de grandes estruturas viárias existentes e previstas.

Parágrafo Único. Os objetivos da Macrozona Urbana de Uso Misto consistem

em diversificar as atividades urbanas mesclando os usos residencial, comercial e industrial não

poluente ampliando o atendimento regional e de logística, reduzindo a necessidade de

deslocamentos A area central.

Seção VIII
Sede dos Distritos

Art. 33. As Sedes dos Distritos correspondem aos perímetros urbanos dos

seguintes Distritos: Espirito Santo, Sao Luis, Guaravera, Lerrovile, Paiquerê, Irerê, Maravilha,

Warta, cujo objetivo é a dinamização dessas areas com vistas a fixação e atração da população

naqueles espaços, assim como o apoio as atividades econômicas desenvolvidas no seu entorno.

Parágrafo Único. 0 Executivo Municipal definirá os limites dos demais núcleos

urbanos pertencentes aos distritos, compreendendo seus patrimônios.

Subseção Única
Do Setor de Centralidade Rural (SCR)

Art. 34. 0 Setor de Centralidade Rural compreende a Area urbana dos Distritos

de Irerê e Paiqueré, que possuem localização estratégica em relação aos demais distritos.

Parágrafo Único. 0 principal objetivo do Setor de Centralidade Rural é

concentrar a oferta de serviços públicos na área rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos

até o distrito sede.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS GERAIS

SEÇÃO I
Das Diretrizes e Estratégias Gerais da Gestão Democrática e Metropolitana

Art. 35. 0 Poder Público deverá criar uma cultura de participação cidadã através

do fortalecimento, estruturação e capacitação dos conselhos municipais e lideranças
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comunitárias, incentivo As associações de bairros e de processos de co-criação e co-gestão das

políticas públicas, adotando as seguintes estratégias:

I. Incentivar o empoderamento das governanças locais através da capacitação da

comunidade para gestão democrática;

II. Promover o fortalecimento, estruturação e capacitação continuada dos conselhos

municipais mediante recursos humanos, orçamentários e logístico, especialmente na

formulação das políticas pertinentes A sua atuação e do regramento mínimo;

III. Ampliar a representatividade dos distritos, através da indicação comunitária dos

representantes distritais junto ao poder executivo municipal;

IV. Vedar a participação em conselhos municipais de profissionais que atuem, em suas

atividades particulares, em processos municipais de licenciamento urbanisticos;

V. Criar mecanismos de incentivo A criação, manutenção e capacitação das associações de

bairro, comunitária e de trabalhadores; e

VI. Promover, nas discussões públicas e democráticas, a aplicação de metodologias para

congregação de interesses, que melhor resultem no atendimento do interesse coletivo.

Art. 36. 0 Poder Público deverá promover instrumentos de criação conjunta das

políticas públicas com as comunidades locais, desde a realização de diagnóstico prévio, projetos,

execução e monitoramento, com resposta eficiente aos anseios sociais adotando as seguintes

estratégias:

I. Elaborar em conjunto com a sociedade a formulação de estratégias para alcance e

efetividade das políticas públicas;

II. Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o Poder

Executivo e Legislativo, atendidas as disposições legais;

III. Garantir que todos os pianos das políticas setoriais sejam elaborados e regulamentados

para que tenham força de lei, garantindo a continuidade destas políticas, diretrizes e

ações;

IV. Instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização e revisão

do Plano Diretor, estruturando o órgão municipal de planejamento urbano e territorial;

V. Criar medidas de controle e transparência na utilização dos recursos do fundo de

desenvolvimento urbano e demais fundos municipais, conforme a Lei de Acesso A

Informação, Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011;
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VI. Criar grupos permanentes de acompanhamento dos Planos Municipais e instrumentos de

monitoramento cidadão da execução política e orçamentária, tais como o Relatório Anual

de Gestão e indicadores de desempenho; e

VII. Consultar a população sobre as prioridades quanto a destinação dos recursos públicos,

retomando as discussões regionalizadas do orçamento participativo.

Art. 37. 0 Poder Público deverá ampliar a transparência e acessibilidade as

informações de controle social, adotando as seguintes estratégias:

I. Adotar critérios mais claros e simplificação da linguagem técnica das políticas públicas

para estimular a participação cidadã, urbana e rural;

II. Aprimorar o canal de comunicação cidadã com a Prefeitura, especialmente através da

Ouvidoria e manter atualizada a Carta de Serviços Municipais com objetivo de esclarecer

a comunidade sobre a atribuição e serviços prestados por cada órgão público para as

areas urbana e rural;

III. Reestruturar e implantar o sistema municipal de gestão e monitoramento dos

instrumentos urbanisticos, programas e projetos aprovados;

IV. Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias, utilizando

como ferramenta o geoprocessamento;

V. Viabilizar espaço próprio e adequado ao Arquivo Público, com profissionais qualificados

para a guarda, preservação, manipulação e disponibilização de documentos dos órgãos de

administração direta e indireta do município; e

VI. Garantir que as audiências públicas, discussões do Plano Diretor e leis especificas sejam

realizados em espaços públicos, bem como sejam ofertados alimentação e transporte aos

participantes, mediante disponibilidade orçamentária.

Art. 38. 0 Poder Público deverá articular-se regionalmente para a

implementação do Estatuto da Metrópole e Gestão Metropolitana, adotando as seguintes

estratégias:

I. Articular com o Estado e os Municípios da Regido Metropolitana a elaboração do Plano

de Desenvolvimento Urbano Integrado — PDUI;
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II. Promover a articulação entre os Municípios e destes com o Estado nos projetos de

melhoria da Regido Metropolitana de Londrina conforme previsto na Lei Federal n°

13.089 de 2015 que dispõe sobre o Estatuto da Metrópole;

III. Implementar em conjunto com os municípios da Regido Metropolitana e Estado

melhorias na infraestrutura e serviços dos deslocamentos intermunicipais (rodovias,

estradas, sistemas de transporte coletivo público), especialmente sobre o Contorno

Metropolitano Norte;

IV. Instalação do Centro de Tratamento e Recuperação de Animais Silvestres — CETAS e/ou

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres para a regido Metropolitana, com a função

de prestar atendimento médico-veterinário curativo e profilático, priorizando, quando

possível, a devolução destes em seu habitat natural;

V. Integrar as ações de segurança em conjunto com os municípios que compõem o CISMEL

com a Elaboração de um Plano de Segurança Regional e um Plano de Defesa Civil

Regional;

VI. Integrar as ações de saúde em conjunto com os municípios que compõem o CISMEPAR

e buscar alternativas para compartilhar os custos de manutenção da infraestrutura de

suporte aos serviços de saúde;

VII. Integrar as ações de preservação ambiental e gestão de resíduos em conjunto com os

municípios que compõe a Regido Metropolitana para qualificar a provisão de serviços

ambientais, especialmente a preservação dos mananciais de abastecimento;

VIII. Estruturar equipe multidisciplinar coordenada pelo IPPUL para tratar de Planos e

Programas Municipais que tenham interface com os demais municípios da RML;

IX. Ordenar o uso e ocupação urbana nas áreas conurbadas e dirimir conflitos sobre as

divisas municipais;

X. Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de Referência da Terra

Indígena (T.1) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa

população;

XI. Implantar a casa da passagem da aldeia Goj Kupri do centro cultural Ware no local

original.

SEÇÃO II
Das Diretrizes e Estratégias Gerais de

Habitação, Atendimento Social e Infraestrutura

Art. 39. 0 Poder Público deverá fortalecer o planejamento urbano em suas

dimensões técnica e participativa, em defesa da prevalência dos interesses coletivos sobre os
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interesses individuais e do enfrentamento A corrupção urbanística, com foco na produção e gestão

da habitação social, adotando as seguintes estratégias:

I. Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para

parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos

urbanísticos;

II. Desenvolver pesquisas e promover constante monitoramento e mapeamento da evolução

da ocupação urbana e do uso do solo, a fim de subsidiar diretrizes e estratégias para as

diversas políticas setoriais;

III. Revisar atribuições dos órgãos e secretarias;

IV. Instituir a Secretaria Municipal de Habitação Social, com função de planejamento e

definição da política habitacional do município, com a proposição e regulamentação de

Estratégias e Instrumentos a serem executados;

V. Fortalecer a COHAB como órgão executor da Política Municipal de Habitação, com

aprimoramento das ações de fiscalização, acompanhamento e assistência técnica;

VI. Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com o diagnóstico da realidade, metas

e ações, promovendo atualização do cadastro de interessados nos programas;

VII. Regulamentar os instrumentos previstos no Plano Diretor Municipal para capitalizar o

Fundo Municipal de Habitação Social, tais como Imposto sobre a Propriedade Predial e

Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, Outorga Onerosa do Direito de

Construir e Transferencia do Direito de Construir além do Aluguel Social;

VIII. Instituir novos instrumentos de gestão urbana que possam gerar receitas não-

orçamentárias e destiná-las a investimentos habitacionais, sendo aplicadas diretamente ao

Fundo Municipal de Habitação, de forma a diminuir a dependência do município em

relação aos recursos e condições dos programas Federais, destinando os recursos também

para adequação da infraestrutura em assentamentos e produção de lotes urbanizados;

IX. Identificar e cadastrar imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos;

X. Estabelecer medidas para a efetivação de termos de parceria e convênios, assegurando As

famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção

de habitação de interesse social, além de garantir recursos financeiros para a execução

das melhorias habitacionais;

XI. Implantar programas para arrendamento de unidades habitacionais de interesse social

com opção de compra ao final do contrato; e
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XII. Integrar a Política de Habitação ao Planejamento Urbano e as políticas setoriais para

atender as necessidades do cidadão, priorizando a aplicação local dos recursos advindos

dos instrumentos do Estatuto da Cidade.

Art. 40. 0 Poder Público deverá articular todas as políticas de atendimento social

com a finalidade de educar e estimular a prática de atividades voltadas A cultura, esporte, lazer,

saúde, educação, assistência social, adotando as seguintes estratégias:

I. Garantir a elaboração de todos os pianos setoriais de atendimento social, realização de

conferências, instituição dos Conselhos, fortalecimento dos fundos e estruturação dos

órgãos e secretarias;

II. Implantar e aprimorar sistemas informatizados de gestão, de registro de usuários, de

serviços e dados de realidade, para maior integração e agilidade nos atendimentos;

III. Buscar parcerias com entidades, por meio de múltiplas fontes de recursos, para viabilizar

projetos e programas voltados ao atendimento social, garantindo continuidade aos já

consolidados e com notório reconhecimento da comunidade, em caráter complementar e

suplementar;

IV. Promover ações para a continuidade da construção do Teatro Municipal;

V. Levantar, divulgar e viabilizar recursos para restaurar e preservar bens isolados e sítios

urbanos paisagísticos do patrimônio cultural do Município e a memória material e

imaterial da comunidade, priorizando o restauro do Museu de Arte, melhorias da

Biblioteca Pública e Teatro Zaqueu de Melo e revitalização do Bosque Marechal

Cândido Rondon e Calçadão;

VI. Aplicar os instrumentos urbanísticos e de preservação do patrimônio cultural, criando

zoneamentos específicos como dos conjuntos urbano-paisagísticos Heimtal e Casoni;

VIL Desenvolver a gestão dos beneficios assistenciais advindos das três esferas de Governo e

ampliar o valor disponível, garantindo as correções monetárias; e

VIII. Garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com necessidades especiais no âmbito do

atendimento social.

Art. 41. 0 Poder Público deverá fortalecer os serviços prestados pelos órgãos e

secretarias para garantir o integral atendimento A. população, adotando as seguintes estratégias:
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I. Integrar a gestão das ações no campo da Assistência Social, especialmente no

atendimento A população em situação de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes;

II. Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades da população e dos

imigrantes.

III. Fortalecer os CRAS — Centros de Referência de Assistência Social, garantindo sua

implantação, estruturação e manutenção nos territórios;

IV. Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência

Social, voltados A prestação de serviços de média complexidade e espaços de

convivência e permanência de pessoas em situação de rua;

V. Aprimorar o fluxo de notificação de violências e violação de direitos na política de

assistência social, promovendo maior agilidade na inclusão em processos de

acompanhamento familiar;

VI. Fortalecer e descentralizar o atendimento prestado pelos conselhos tutelares;

VII. Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao acolhimento

institucional;

VIII. Descentralizar o atendimento ao idoso, divulgando amplamente os serviços ofertados,

melhorando e ampliando as estruturas dos atuais centros de convivência com equipes

multiprofissionais, capacitadas e envolvidas com a temática sobre o envelhecimento da

população, suas características físicas, emocionais, mentais, sociais e econômicas,

criando um ambiente de acolhimento para os idosos;

IX. Assegurar atendimento integral, qualificado e humanizado as mulheres em situação de

violência;

X. Viabilizar o ensino em período integral;

XI. Estimular projetos educativos multidisciplinares e projetos de auto-organização dos

estudantes que levem a conhecer a area urbana e rural, voltados A cidadania, a saúde,

educação alimentar, esporte, artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da

realidade social;

XII. Aumentar a qualidade do serviço de educação por meio da ampliação da segurança,

viabilização de transporte escolar, dos recursos físicos, novas tecnologias, materiais,

nutricionais, pedagógicos e humanos (capacitação), incluindo atendimento de

fonoaudiologia e psicopedagogia, visando sua adaptação ao aumento e especialidade da

demanda;

XIII. Disponibilizar as escolas municipais em contra turnos, aos finais de semana, feriados e

períodos de recesso para a realização de atividades comunitárias, de lazer, cultura e
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esporte, em conjunto com outras secretarias integradas aos Serviços de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos;

XIV. Adotar como principio de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos

espaços;

XV. Fortalecer programas de conscientização quanto As diferenças e programas de

atendimento a crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com

necessidades educacionais especiais;

XVI. Fortalecer os programas de ensino para jovens e adultos preferencialmente em horário

noturno, buscando a inserção no mercado de trabalho e combate ao analfabetismo;

XVII. Ampliar o número de profissionais da área da saúde para atenção básica e demais

especialidades multiprofissionais, os horários de atendimento, a oferta de medicamentos

e insumos para tratamento, o atendimento de emergência e ampliar o programa saúde da

família e aprimorar o atendimento com ações de promoção A saúde de forma intersetorial

e integrativa;

XVIII. Ofertar ou ampliar a oferta de serviços específicos de atendimento psicossocial,

dependência química, geriátrico, saúde bucal para adultos e saúde do trabalhador;

XIX. Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária e

ambiental, visando a prevenção e a redução de riscos e agravos;

XX. Garantir a adequada oferta de serviços funerários atendendo a legislação vigente e

criando programa para manutenções, revitalizações dos cemitérios e capelas mortuárias

públicas;

XXI. Implantar e modernizar a segurança pública por meio da criação da Central Unificada de

Videomonitoramento e de Gestão das Operações, com o monitoramento, a instalação de

cameras de vigilância, instalação de alarmes nos bens públicos, central de

radiocomunicação, radiocomunicadores e rádios móveis para viaturas;

XXII. Incentivar a integração dos sistemas privados de monitoramento por câmeras com a

Central Unificada de Videomonitoramento.

Seção III
Das Diretrizes e Estratégias Gerais de

Emprego, Mobilidade e Preservação Ambiental

Art. 42. 0 Poder Público deverá garantir saneamento ambiental em Areas com

maior deficiência, investindo em soluções alternativas e evitando danos A saúde pública e ao

meio ambiente, adotando as seguintes estratégias:
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I. Garantir a distribuição de água tratada para toda população, em quantidade e qualidade

compatíveis com as exigências de higiene e saúde e controlar a abertura de poços

subterrâneos coletivos na zona urbana;

II. Promover e fiscalizar a instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário

individual (fossa séptica) na zona rural, combatendo o uso de fossa negra;

III. Implantar Centro de Zoonoses para controle de vetores e endemias e controle de

acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos para a saúde pública;

IV. Realizar o manejo dos animais que possam ser nocivos ao convívio dos seres humanos e

que possam causar impactos a fauna silvestre local, priorizando o controle populacional

dos pombos;

V. Promover a proteção e o bem estar animal combatendo maus tratos e garantindo a

qualidade de vida por meio da criação da Política Municipal de Proteção e Bem Estar

Animal com a finalidade de adequar a gestão pública no controle de animais (domésticos,

domesticados e silvestres) visando o resgate e tratamento de animais em situação de

risco, o controle populacional, a adoção responsável e redução do abandono;

VI. Implantar o Centro de Bem-Estar Animal para atendimento médico veterinário de

animais domésticos e domesticados em situação de risco, realizar castrações e adequada

destinação dos mesmos, garantindo abrigo temporário;

VII. Criar mecanismos de controle, fiscalização e monitoramento de veículos de tração animal

e circulação de animais de grande porte na area urbana, garantindo as atividades hípicas e

de segurança pública regularmente instituidas, visando a saúde, segurança animal e

segurança no transito, oportunizando alternativas de inclusão social e geração de renda;

VIII. Ampliar a frequência e a area de abrangência da coleta de resíduos sólidos domésticos

priorizando os Distritos, Patrimônios, Vilas Rurais, Assentamentos Rurais, Reservas

Indígenas e ao longo das principais Estradas Rurais do Município;

IX. Implantar sistema especial de coleta de lixo nas areas inacessíveis aos meios

convencionais;

X. Elaborar o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos com a participação da

sociedade civil e outras esferas de governo na sua formulação, execução,

acompanhamento e controle;

XI. Readequar a gestão do aterro municipal investindo em novas tecnologias e práticas

sustentáveis;

XII. Implantar sistema de recolhimento e disposição de carcaças de pequenos e grandes

animais; e
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XIII. Implementar alternativas de disposição de resíduos para pequenos geradores, revisando o

atual modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

Art. 43. 0 Poder Público promoverá ações de valorização dos atributos naturais

do município com a proteção dos recursos hídricos e o manejo das Unidades de Conservação

visando a qualidade de vida, a preservação e o ecoturismo, adotando as seguintes estratégias:

I. Revisar e atualizar os pianos de Manejo dos Parques Municipais Arthur Thomas e

Daisaku Ikeda e proceder ao reconhecimento do Parque Ecológico Joao Milanez

enquanto unidade de conservação nos termos da Lei n° 9.985 de 2000 que institui o

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, elaborando seu Plano de Manejo;

II. Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) mediante do

apoio técnico e instrumentos econômicos e tributários e fomentar a ampliação das

Unidades de Conservação criando corredores ecológicos, especialmente através do curso

dos corpos hídricos, com objetivo de integrar os mosaicos e promover a biodiversidade;

III. Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à biodiversidade e a relevância das Unidades

de Conservação do Município;

IV. Promover o intercâmbio e cooperação com organizações e instituições que visem a

conservação da biodiversidade e a qualidade de vida humana;

V. Criar Plano de Recuperação e Conservação dos Fundos de Vale do Município,

valorizando sua relevância para a qualidade de vida humana e da biodiversidade,

combatendo toda a forma de degradação e poluição, promovendo o plantio de espécies

nativas atrativas de fauna, consolidando, assim, o espaço como corredor ecológico de

biodiversidade;

VI. Instituir política de gestão dos recursos hídricos visando o controle do uso, sua proteção e

recuperação, implementando programas de proteção dos mananciais de abastecimento e

seus afluentes, visando a segurança hídrica e a conservação do solo com o controle da

ocupação urbana e gestão compartilhada com os municípios vizinhos;

VII. Criar e manter cadastro e fiscalizar os usuários dos recursos hídricos, enfatizando o

controle sobre as captações subterrâneas para evitar o uso desordenado e a contaminação

do lençol fredtico monitorando a qualidade das Aguas dos corpos hídricos do município;

VIII. Implantar sistema eficiente de coleta, separação, trituração e tratamento dos resíduos

verdes objetivando, através da compostagem, seu uso no Viveiro Municipal, hortas

urbanas e periurbanas; e
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IX. Proibir o fracking como método de fraturamento hidráulico para extração de gas

subterrâneo no Município, em atendimento A Lei Municipal 12.482/2016.

Art. 44. 0 Poder Público promoverá a universalização do acesso ao transporte

público coletivo como um serviço essencial regulado pelo Poder Público e adotará estratégias de

mobilidade para combater a segregação urbana e social, adotando as seguintes estratégias:

I. Elaborar e executar o Plano de Mobilidade considerando novas formas de transporte e a

oferta de empregos.

II. Adotar maior rigor no processo licitatório, transparência e fiscalização de contratos,

visando o barateamento das tarifas de transporte coletivo, buscando fontes alternativas de

custeio do serviço e incorporando recursos de beneficiários indiretos no seu

financiamento.

III. Implantar rede de transporte intermodal, organizando o sistema de transporte coletivo na

forma de uma única rede integrada física, operacional e tarifariamente, reavaliando a

necessidade de implantação de novos terminais ou estações de integração ou de conexão

da rede, humanizando o atendimento e a assistência para pessoas com necessidades

especiais.

IV. Apoiar e promover medidas para coibir o transporte ilegal de passageiros.

V. Implantar e melhorar os abrigos junto aos pontos de embarque e desembarque do

transporte coletivo, associados A melhoria da iluminação pública e do mobiliário urbano,

buscando proporcionar aos usuários mais conforto e segurança e informação, fomentando

parcerias que promovam sua manutenção.

VI. Estabelecer sistema de informação aos usuários do transporte coletivo urbano,

especialmente nos pontos de embarque e desembarque.

VII. Apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos e menos poluentes, reduzindo a

emissão de gases de efeito estufa como uma política de enfretamento as mudanças

climáticas.

Art. 45. As Diretrizes e Estratégias previstas no Capitulo II deste Titulo serão

aplicadas em todas as macrozonas e setores urbanos e rurais
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CAPITULO III
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS DAS MACROZONAS

Art. 46. As diretrizes e estratégias descritas neste Capitulo terão aplicação de

recursos públicos voltada prioritariamente para setores e macrozonas especificas do território

municipal.

Art. 47. 0 Poder Público estimulará a produção agrícola garantindo o

escoamento da produção rural para os mercados regional, nacional e internacional por meio de

investimentos em pavimentação, drenagem e manutenção das estradas rurais, adotando as

seguintes estratégias:

I. Recuperar as estradas rurais municipais e promover a fiscalização e a manutenção

periódica da pavimentação, combatendo os processos erosivos ao longo das vias;

II. Incentivar a instalação de indústrias não poluentes e ligadas A tecnologia e ao

agronegócio nas areas urbanas dos Distritos e ao longo das rodovias oficiais de maior

capacidade na zona rural diversificando as atividades produtivas como alternativa de

emprego e renda, reduzindo o deslocamento e a dependência do Distrito-Sede;

III. Incentivar a instalação de atividades de pesquisa e tecnologia de apoio ao agronegócio ao

longo das rodovias oficiais de maior capacidade, observadas as restrições ambientais; e

IV. Fiscalizar e responsabilizar os proprietários rurais que não controlam o uso de

agrotóxicos e não promovem o manejo adequado do solo, culminando erosão e

assoreamento que impactam nas estradas, leitos de rios, lagos e nascentes, que resultam

em ônus coletivo.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

em todas as Macrozonas e Setores Rurais.

Art. 48. 0 Poder Público definirá e controlará a ocupação de areas impróprias A

urbanização respeitando as condicionantes ambientais e socioeconômicas, adotando as seguintes

estratégias:

I. Orientar esforços para a definição de usos a serem permitidos na Zona de Amortecimento

do Parque Estadual Mata dos Godoy, priorizando a complementaridade entre atividades

urbanas e rurais e o desenvolvimento sustentável;
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II. Orientar esforços para o cumprimento dos critérios, normas, procedimentos e conceitos

aplicáveis ao SISLEG — Sistema de manutenção, recuperação e proteção da reserva

florestal legal e áreas de preservação permanente;

III. Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas na zona rural em areas

menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a característica

agrícola familiar e a baixa densidade populacional; e

IV. Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações em Areas ambientais ou

de risco e dos loteamentos irregulares;

V. Garantir a regulamentação dos instrumentos de identificação, regularização fundiária de

ocupações urbanas na zona rural em areas menores que o módulo mínimo, nos termos da

Lei Federal n° 13.465/2017.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona

Rural de Controle Ambiental.

Art. 49. 0 Poder Público incentivará o ecoturismo e o turismo rural aproveitando

as potencialidades naturais e culturais na zona rural, adotando as seguintes estratégias:

I. Fomentar a vocação turística da zona rural, regulamentando as zonas gastronômicas, por

meio de programas e projetos específicos de produção agroindustrial, agroecológica e

artesanal;

II. Incentivar a realização de eventos tradicionais com a comercialização local de produtos

vinculados ao turismo na área rural;

HI. Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos distritos rurais e outras rotas de

acesso as atividades de lazer, esporte, educação e cultura, fundamentadas na preservação

ambiental e inclusão social, incluindo ciclovias, pistas de caminhada para possibilitar a

mobilidade, o transporte e o acesso aos serviços na área rural;

IV. Estabelecer critérios padrões e regras para implantação de atividades turísticas,

recreativas e culturais na zona rural, respeitando o módulo rural do INCRA e os impactos

ambientais decorrentes;

V. Incentivar o turismo na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Mata dos Godoy;

VI. Criar um programa de manejo de fauna nas vias públicas, estradas e rodovias municipais

ou que cortem o município, que vise redução de atropelamento de animais, através da
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instalação de alambrados, trincheiras e rotas alternativas à biodiversidade (subterrânea,

aérea, etc.);

VII. Incentivar o turismo na Reserva do Apucaraninha por meio de uma infraestrutura básica

a fim de disponibilização de acessos e segurança, sem comprometimento das

características naturais existentes; e

VIII. Implementar linha de ônibus do distrito de Lerroville até a Aldeia da Reserva Indígena do

Apucaraninha e Agua Branca.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Turismo e Lazer da Macrozona Rural de

Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades Diversificadas, Macrozona Rural de

Controle Ambiental e Sede dos Distritos.

Art. 50. 0 Poder Público promoverá a agricultura como fonte de trabalho,

emprego e renda, permitindo a manutenção da população rural no campo, incentivando a adoção

de boas práticas que garantam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, adotando as

seguintes estratégias:

I. Incentivar a agricultura familiar e os produtores de hortifrutigranjeiros, bem como

promover o desenvolvimento de estratégias que permitam seu acesso prioritário ao

abastecimento e comercialização, fortalecendo a economia solidária;

II. Incentivar a criação de cooperativas de crédito, trabalho, comercialização, produção e

beneficiamento para agregar valor aos produtos e estimular o empreendedorismo para

pequenos agricultores;

III. Garantir a assistência técnica à agricultura, enfatizando a produção familiar e de

pequenos grupos, por meio de convênios com entidades de pesquisa e órgãos

governamentais do setor agropecuário e agroecológico;

IV. Estimular a ampliação da oferta de indústria, comércio e serviço nas sedes dos Distritos;

V. Orientar esforços para permitir a implantação de comércio, serviços e demais atividades

compatíveis com a Zona de Amortecimento do Parque Estadual Mata dos Godoy nas

áreas urbanas dos Distritos de Espirito Santo, Sao Luiz, Patrimônios Regina e Taquaruna;

VI. Promover ações para inserção do jovem no mercado de trabalho local com ampliação da

capacitação técnica, por meio de cursos técnicos (ensino médio, profissionalizantes,
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superior) voltados à produção agroindustrial ou agroecológica, artesanais de alto valor

agregado, gastronomia, turismo e empreendedorismo;

VII. Incentivar parcerias com produtores rurais e entidades de classes para a disponibilização

de cursos técnicos voltados A. profissionalização em atividades desenvolvidas no campo;

VIII. Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a pratica das queimadas, os

processos erosivos, a contaminação por agrotóxicos, a aplicação de pesticidas por via

aérea (aviões), promovendo o manejo integrado de pragas (MIP) e de doenças (MID) e o

controle biológico;

IX. Ampliar a cobertura dos serviços de telefonia e internet como instrumento de integração

da cadeia produtiva, capacitação, geração de emprego, renda e oportunidades;

X. Incentivar a formação de condomínios e/ou cooperativas de produtores agroecológicos.

XI. Implantar o programa municipal de aquisição de alimentos nos moldes do PAA

(Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação

Escolar).

XII. Criar a rede "gastronomia sem quilômetros", envolvendo bares e restaurantes certificados

cujo atributo é a qualidade, a procedência e o compromisso social e ambiental,

assegurando benefícios tributários para comercializarem apenas produtos agroecológicos

adquiridos dos produtores de Londrina.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas
nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Turismo e Lazer da Macrozona Rural de

Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades Diversificadas, Macrozona Rural de

Controle Ambiental e Sede dos Distritos.

Art. 51. 0 Poder Público controlará o uso de agrotóxicos em areas habitadas e de
interesse ambiental, promovendo formas alternativas de desenvolvimento agrícola, adotando as
seguintes estratégias:

I. Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e agricultura transgênica nas bacias dos
mananciais de abastecimento e áreas com outras restrições ambientais, assim como nas
áreas de ocupação urbana;

II. Criar faixa de controle sanitário (cinturão verde) ao uso de agrotóxicos ao redor do
perímetro urbano da Sede e dos Distritos e ao longo dos rios, riachos e lagos para evitar a
contaminação à população e a biodiversidade, especialmente, aos polinizadores;
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III. Incentivar a agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais na faixa de controle

sanitário, incentivando a distribuição e o consumo de produtos orgânicos locais; e

IV. Aprimorar programa de compras municipais contemplando produtos da agricultura

familiar, agroecológica e de micro e pequenas indústrias alimentícias instaladas no

município, incluindo-os na merenda escolar e no Restaurante Popular como mecanismo

de segurança alimentar.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Turismo e Lazer da Macrozona Rural de

Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades Diversificadas, Macrozona Rural de

Controle Ambiental e Sede dos Distritos.

Art. 52. 0 Poder Público incentivará a atração, instalação e ampliação de

indústrias e de cadeias produtivas integradas consolidando a vocação regional e setores

estratégicos para o Município, adotando as seguintes estratégias:

I. Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social para a
Area urbana e rural, vinculado as diretrizes do Plano Diretor;

II. Incentivar a instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental e indústrias não

poluentes ligadas A tecnologia e ao agroneg6cio, oferecendo estrutura de acesso e
mobilidade;

III. Controlar o uso industrial na Bacia do Ribeirao Jacutinga, considerando seu status de
manancial de abastecimento, fomentando indústrias secas e de baixo potencial poluidor;

IV. Otimizar a ocupação de Areas com vocação industrial e promover maior diversidade de
usos compatíveis fortalecendo o setor de logística e comércio atacadista;

V. Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da
agroindústria e agroecologia;

VI. Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções para geração de
emprego;

VII. Estimular as tendências estratégicas nas Areas de Agronegócio, Químicos, Materiais
Eletrometalmecânico promovendo o adensamento e a otimização das cadeias produtivas
integradas através de melhorias em infraestrutura;
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VIII. Fomentar a cooperação entre os atores relevantes dos setores estratégicos,

compatibilizando e ampliando as iniciativas existentes e incentivando a criação de

associações, parcerias e cooperativas, aplicando os conceitos de cidade inteligente;

IX. Promover e fomentar a melhoria e ampliação da estrutura logística viária (rodovias,

contornos, ferrovias, etc.) criando eixos e polos de desenvolvimento industrial,

priorizando a instalação do Contorno Norte, estabelecendo a vocação logística e

industrial dessas estruturas;

X. Revisar a classificação do uso industrial e de apoio na legislação urbanística

considerando a adequação aos usos pré-existentes, respeitadas as análises técnicas caso a

caso, e o acesso direto aos eixos rodoviários de maior capacidade quando localizado em

área rural, possibilitando a diversificação de atividades e o desenvolvimento

socioeconômico;

XI. Definir espaços de transição ou amortecimento entre as áreas industriais e residenciais,

possibilitando a instalação de atividades complementares não poluentes;

XII. Definir espaços para a implantação de cemitérios conforme demanda populacional e

restrições ambientais, considerando também a sua localização junto as rodovias oficiais

de maior capacidade;

XIII. Fomentar a criação de unidades de tratamento e destinação final de resíduos industriais;

XIV. Ampliar e aprimorar os Programas de Logística Reversa, de Controle de Grandes

Geradores de Resíduos e outros, repassando o custo das externalidades negativas aos

agentes responsáveis pela produção de resíduos nocivos e/ou que sobrecarregam as

finanças públicas; e

XV. Estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso as rodovias e

compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Desenvolvimento Econômico da Macrozona Rural

de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades Diversificadas, Macrozona Urbana de

Industrialização e Macrozona Urbana de Uso Misto.

Art. 53. 0 Poder Público incentivará a atração e o crescimento de empresas que

tenham por base a geração e a aplicação de conhecimento técnico e cientifico, adotando as

seguintes estratégias:
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I. Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia entre os diversos setores da

economia, a fim de agregar maior valor A produção local, aplicando os conceitos de

cidade inteligente;

II. Definir parâmetros urbanísticos específicos para a implantação de centros de pesquisa

visando a atração de indústrias de base tecnológica, considerando o acesso direto aos

eixos rodoviários de maior capacidade quando localizado em area rural;

III. Reforçar os mecanismos institucionais de ensaios, certificação e controle de qualidade de

produtos, especialmente aqueles voltados ao mercado externo;

IV. Proporcionar alternativas para execução de testes tecnológicos a fim de fomentar a

ciência e a inovação no município;

V. Consolidar o Parque Tecnológico estruturando o Tecnocentro, elaborando cronograma

fisico-financeiro das obras, sua respectiva prestação de contas e criar novos parques,

atraindo empresas que visam trabalhar com alta tecnologia e valor agregado; e

VI. Fomentar a cooperação entre os atores relevantes do setor de tecnologia compatibilizando

e ampliando as iniciativas existentes e incentivando a criação de associações e

cooperativas.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas
nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Desenvolvimento Econômico da Macrozona Rural
de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades Diversificadas, Macrozona Urbana de

Industrialização e Macrozona Urbana de Uso Misto.

Art. 54. 0 Poder Público ampliará o atendimento e garantirá o acesso aos
serviços públicos em áreas periféricas, adotando as seguintes estratégias:

I. Implantar serviços públicos de maior abrangência em áreas com deficiência de

atendimento, concentrando espacialmente os equipamentos para fortalecer as

centralidades existentes e reduzir necessidades de deslocamentos;

II. Priorizar a concentração espacial para a construção e ampliação de equipamentos
comunitários em geral, considerando o máximo aproveitamento das Areas públicas já
existentes com infraestrutura urbana instalada, a integração social do público atendido
em cada serviço, garantindo a acessibilidade e a redução da necessidade de

deslocamentos;
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III. Descentralizar os equipamentos culturais, priorizando a utilização de areas que possuam

características para a conservação da memória regional e local;

IV. Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos públicos nas Areas onde atualmente

há déficit no atendimento aos serviços públicos; e

V. Ampliar a centralidade no distrito de here', adequando o terminal de transporte coletivo e

a oferta de transporte público A necessidade dos moradores de toda a Area rural.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Setor de Centralidade Rural, Macrozona Urbana de

Consolidação e Sede dos Distritos.

Art. 55. 0 Poder Público garantirá a qualidade urbanística e ambiental dos

loteamentos residenciais com infraestrutura completa, oferta de equipamentos, serviços e áreas

públicas, comércio e serviço, combinando atividades produtivas e residenciais a fim de reduzir a

necessidade de deslocamentos e distribuir oportunidades de trabalho, adotando as seguintes

estratégias:

I. Estimular o adensamento populacional ordenado com edificações de uso misto por meio

da simplificação dos procedimentos de licenciamento;

II. Corrigir problemas e melhorar o acesso aos serviços públicos por meio da utilização dos

recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos;

III. Garantir Areas públicas urbanas, áreas verdes, equipamentos comunitários e

oportunidades para a participação em eventos destinados A preservação histórico-cultural

e ambiental de comunidades tradicionais, artesãos, imigrantes e indígenas;

IV. Implantar parques lineares ao longo de cursos de água urbanos, priorizando a preservação

das matas ciliares, o manejo da vegetação, a limpeza e manutenção da rede de drenagem

e dissipadores e a valorização de atividades de cultura e lazer ecológico em áreas de

amortecimento ou faixa sanitária, entre as Areas de preservação permanente e o sistema

viário;

V. Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças com instalações técnicas de

suporte As atividades culturais e artísticas, instalação de equipamentos de lazer, calçadas,

vegetação mobiliário e iluminação, para apropriação dos espaços pelos usuários inclusive

em horários alternativos;
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VI. Elaborar programas e promover parcerias entre os setores público e privado para

melhorias e manutenção das Areas, prédios e equipamentos públicos, atendendo a

critérios técnicos e diretrizes do plano diretor e leis especificas;

VII. Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando A modernização

constante e a eficiência;

VIII. Ampliar a arborização urbana e o ajardinamento das áreas verdes como forma de elevar a

qualidade da paisagem urbana e o conforto térmico, provendo seu manejo adequado e

compatibilização com a iluminação pública;

IX. Ampliar a oferta de habitação de interesse social, inclusive na sede dos distritos,

priorizando a proximidade ao local de origem das famílias a serem atendidas, a facilidade

de acesso aos serviços urbanos e A. oferta de trabalho, A redução da necessidade de

deslocamentos;

X. Integrar o parâmetro técnico de abrangência do atendimento As barreiras fisicas existentes

no entorno para definir o critério de territorialidade na destinação das unidades

habitacionais de interesse social;

XI. Simplificar as normas de aprovação da habitação de interesse social, estabelecendo

parâmetros especiais de parcelamento, uso, ocupação do solo e edificações, respeitadas a

condição socioeconômica da população, as normas ambientais, a infraestrutura existente,

e a preservação da identidade cultural; e

XII. Buscar alternativas para ampliar a qualidade das unidades habitacionais novas e

existentes, contemplando a norma de acessibilidade e estimulando tecnologias

sustentáveis, tais como reaproveitamento de água e geração de energia.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana

de Uso Misto, Macrozona Urbana de Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada

e Sede dos Distritos.

Art. 56. 0 Poder Público elaborará o Plano Municipal de Drenagem Urbana e

proverá sistema que garanta o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de Aguas pluviais,

adotando as seguintes estratégias:
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I. Criar e atualizar o cadastro da rede e instalações de drenagem e das areas suscetíveis a

alagamentos e enchentes, com vistas a subsidiar a escolha de areas prioritárias para

investimento;

II. Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos;

III. Coibir e controlar a impermeabilização do solo, promovendo a manutenção e aumento da

área permeável através de incentivos tributários;

IV. Ampliar e aprimorar a manutenção da rede de galerias pluviais, reformando dissipadores

e limpando bocas de lobo;

V. Avaliar a condição das barragens do município criando e mantendo atualizados os Pianos

de Contingência;

VI. Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirao Lindóia e consolidar o eixo do

Ribeirao Cambé, através de programas, projetos e instalações voltados a formação de

parques lineares de grande abrangência, preservando e respeitando o território e a cultura

indígena.

VII. Promover o desassoreamento e a recuperação ambiental dos Lagos Igapó I, II, III e IV,

através de parcerias com a União, o Estado, o setor privado, instituições que promovem

pesquisa cientifica e a comunidade, com recursos do Poder Público e Privado.

VIII. Implantar os NUPDEC - Núcleos Comunitários de Defesa Civil para promoção de

mudança cultural nos níveis de Participação e Prevenção, prioritariamente nos distritos e

comunidades que sofrem com os efeitos dos desastres naturais.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana

de Uso Misto, Macrozona Urbana de Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada

e Sede dos Distritos.

Art. 57. 0 Poder Público promovera a integração das políticas de uso e ocupação

do solo e de mobilidade urbana, minimizando os problemas do ponto de vista da qualidade de

vida, da sustentabilidade ambiental, da equidade na apropriação da cidade e dos custos sociais e

econômicos, adotando as seguintes estratégias:

I. Estimular o adensamento e a diversificação de usos nas regiões providas de infraestrutura

de transporte e restringir a expansão horizontal da malha urbana;
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II. Adotar medidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo que evitem os deslocamentos

desnecessariamente extensos e dispendiosos e a segregação, principalmente da população

de baixa renda;

III. Garantir a continuidade viária e integração de bairros, viabilizando obras de alargamento

já previstas para vias com capacidade saturada, obras de transposição e execução de

trechos de vias em áreas não parceladas, privilegiando a qualidade da paisagem, a

preservação de elementos histórico-culturais e o convívio social;

IV. Controlar a instalação de novos empreendimentos públicos e privados condicionando-os

a internalizar e minimizar, desde a fase de projeto, os impactos negativos sobre o

ambiente urbano, transito e transporte, desestimulando a implantação de PGT — Polo

Geradores de Tráfego, especialmente na Area central da cidade;

V. Restringir o acesso dos veículos de carga e a carga e descarga no período diurno na área

central; e

VI. Proceder a análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de

acesso A Area central da cidade.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Uso Misto, Macrozona Urbana de

Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e Sede dos Distritos.

Art. 58. 0 Poder Público promoverá e incentivará o desenvolvimento de

sistemas de circulação e transportes racionalizado e associado a novas tecnologias, em diferentes

modalidades, adotando as seguintes estratégias:

I. Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para implantação de um sistema

viário articulado entre todas as regiões da cidade;

II. Promover estudos para a revisão da hierarquização do sistema viário urbano integrando

os critérios de capacidade e fluxo ao uso do solo existente e projetado;

III. Elevar a qualidade do transporte coletivo público, sempre que possível com a criação das

linhas troncais e alimentadoras (sistema tronco alimentador), como forma de racionalizar

o sistema;

IV. Incrementar o transporte coletivo público com a criação de linhas circulares e

interbairros, como forma de diminuir o percurso realizado pela população nas regiões da

cidade;
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V. Urbanizar a area utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via compartilhada

pelos modos ferroviário (Veiculo Leve sobre Trilho — VLT ou equivalente) e rodoviário

(automóveis, motocicletas e bicicletas);

VI. Executar os trechos previstos pela Rede Cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e

paraciclos), garantindo continuidade e atendimento a todo o Município, de maneira

segura e integrada à rede de transporte público;

VII. Revisar o programa "Calçada para Todos" e as definições do Código de Obras,

compatibilizando com a atual versão da norma de Acessibilidade atendendo a critérios de

durabilidade, facilidade de caminhabilidade e manutenção, considerando a possibilidade

de ampliação da largura das calçadas;

VIII. Promover a revisão e a consolidação do Anel de Integração como estrutura viária para

desenvolvimento econômico dos bairros, privilegiando a qualidade ambiental da

paisagem, os elementos histórico-culturais e o convívio social;

IX. Promover a revisão e a implantação de contornos rodoviários para desviar o trânsito de

passagem dos veículos pesados na area urbana da cidade; e

X. Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em relação

circulação de caminhões com peso bruto elevado e de cargas perigosas.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Uso Misto, Macrozona Urbana de

Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e Sede dos Distritos.

Art. 59. 0 Poder Público priorizará a mobilidade dos pedestres e não aos

veículos, o transporte coletivo, a acessibilidade e a qualidade ambiental, adotando as seguintes

estratégias:

I. Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento e sinalização dos

passeios e vias de pedestres, eliminação de barreiras fisicas e arquitetônicas, tratamento

paisagístico adequado, arborização e tratamento das travessias do sistema viário

priorizando pavimentos permeáveis;

II. Ampliar o uso compartilhado das vias de circulação, implementando calçadões e

estimulando a ocupação de espaços públicos simbólicos que não são usualmente

destinados a mobilidade a pé, disponibilizando grandes avenidas para os pedestres aos

domingos, feriados e datas especiais;
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III. Incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e racional do

transporte motorizado individual;

IV. Ampliar e adequar a sinalização horizontal, vertical e semafórica das vias públicas e

investir em educação no transito visando a segurança sobretudo do pedestre; e

V. Ampliar a oferta de infraestrutura viária, com privilégio para o transporte coletivo,

buscando o estabelecimento de corredores prioritários.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Uso Misto, Macrozona Urbana de

Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e Sede dos Distritos.

Art. 60. 0 Poder Público fomentará o comércio local (pequeno porte) associado

a produção artesanal ou de baixo volume em todas as regiões da cidade e especial nas areas

residenciais onde o abastecimento é deficiente, possibilitando maior diversidade de atividades,

adotando as seguintes estratégias:

I. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas

(CNAE) com o zoneamento simplificando os parâmetros urbanisticos de forma a ampliar

as possibilidades locacionais, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e o sossego

público conforme normas técnicas e de incomodidade;

II. Regulamentar os horários de funcionamento de atividades noturnas com vistas à redução

dos níveis de perturbação de sossego considerando as normas técnicas em areas

residenciais;

III. Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e

ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e o sossego público

conforme normas técnicas e de incomodidade;

IV. Incentivar o comércio local em feiras e eventos, a associação do comércio itinerante aos

espaços de lazer, a criação de subcentros comerciais de bairro;

V. Incentivar o comércio local e de suporte ao lazer junto as vias marginais de fundos de

vale para ampliar o fluxo de pessoas, garantindo maior aproveitamento e segurança

dessas areas;

VI. Desenvolver hortas comunitárias em areas públicas desde que não gerem conflito com as

funções originalmente previstas, respeitadas as demandas para serviços públicos e

restrições ambientais.
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Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Uso Misto, Macrozona Urbana de

Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e Sede dos Distritos.

Art. 61. 0 Poder Público estimulará a micro e pequena indústria articuladas ao

uso residencial, como alternativa para a geração de renda e ampliação da oferta de trabalho,

próximos A moradia, adotando as seguintes estratégias:

I. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas

(CNAE) com o zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos, respeitadas as

restrições ambientais, sanitárias e de incomodidade;

II. Simplificar e agilizar o licenciamento de indústrias de baixo impacto ambiental;

HI. Fomentar a capacitação técnica e transferência de conhecimento cientifico através de

convênios com entidades de pesquisa, órgãos governamentais e não-governamentais,

entidades de classe e outros;

IV. Incentivar a criação de cooperativas e associações;

V. Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito, capacitação e

acesso A. informação, incentivando o empreendedorismo, as atividades de economia

solidária e de incubação;

VI. Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio as organizações de mulheres,

com vistas A promoção de alternativas de trabalho e geração de renda para a autonomia

econômica e financeira;

VII. Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais contemplando micro e

pequenas indústrias e empresas locais;

VIII. Incentivar a diversificação e mescla de usos compatíveis, de modo a equilibrar a

distribuição da oferta de trabalho e emprego, descentralizando atividades produtivas e

reduzindo os deslocamentos;

IX. Controlar e fiscalizar a disposição irregular de resíduos, fomentando a criação de usinas

de tratamento e transformação, especialmente da construção civil, e incentivar o uso dos
resíduos de formas alternativas;

X. Aprimorar e ampliar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos assegurando a
inclusão social, garantindo a participação de catadores de materiais recicláveis.
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Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Uso Misto, Macrozona Urbana de

Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e Sede dos Distritos.

Art. 62. 0 Poder Público estimulará novas centralidades econômicas e

incrementará as existentes visando a distribuição espacial dos serviços, a oferta de emprego e a

diversidade de uso em locais potencializados pelos investimentos públicos, adotando as seguintes

estratégias:

I. Consolidar a vocação da Avenida Saul Elkind como centralidade da Regido Norte e

estimular novas vias comerciais nos demais bairros predominantemente residenciais, com

vistas A. ampliação e diversificação de atividades, oferta de serviços e emprego;

IL Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em Areas residenciais, incluindo

serviços noturnos, quando compatíveis com os demais usos do entorno, respeitando as

restrições ambientais, sanitárias e de incomodidade; e

III. Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto

ambiental através da reutilização de divas já implantadas e da ampliação das

possibilidades locacionais para sua instalação.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Consolidação e Sede dos Distritos.

Art. 63. 0 Poder Público estimulará a criação e consolidação de polos de

serviços regionais integrados ao desenvolvimento do potencial turístico, especialmente o turismo

de negócios, de eventos, adotando as seguintes estratégias:

I. Estimular a coesão de atividades produtivas ao longo das grandes vias de circulação

como eixos especializados nas Areas de educação, pesquisa e comércio (geradores de

tráfego) de forma compatível e complementar aos usos do entorno, preservando a

capacidade de circulação viária;

II. Estimular a coesão de atividades produtivas na area de saúde, ampliando a oferta de

serviços especializados de média e alta complexidade (ambulatorial e hospitalar) em

parceria com o Estado e com a União.
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III. Fomentar a instalação de centros de abastecimento e, de logística, associados ao sistema

viário de grande capacidade;

IV. Implementar política de preservação histórico-cultural da regido Central que evite o mau

uso e o abandono, estimule a economia local com a criação de corredor cultural,

fomentando o desenvolvimento do entorno dos demais locais turísticos urbanos;

V. Promover ações para a continuidade das melhorias do Calçadão da area central.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana

de Uso Misto e Setor de Atividades Especializadas da Macrozona Urbana de Consolidação.

Art. 64. 0 Poder Público definirá diretrizes para o parcelamento e ocupação do

solo urbano de modo a controlar a expansão horizontal da cidade, adotando as seguintes

estratégias:

I. Coibir alterações pontuais na legislação urbanística com monitoramento continuo das

tendências de expansão da urbanização, considerando o artigo 42-B do Estatuto da

Cidade;

II. Adotar critérios baseados no adensamento populacional, contiguidade do adensamento e

barreiras naturais para delimitar as areas urbanas e rurais, coibindo a expansão horizontal

da atual área urbana do Distrito Sede;

III. Controlar o adensamento de areas urbanas periféricas condicionando a aprovação de

novos loteamentos, de novas atividades e o acréscimo de população à disponibilidade de

infraestrutura, de serviços gerais de apoio, priorizando as Areas contíguas A ocupação

urbana pré-existente para evitar a formação de vazios urbanos;

IV. Realizar programas projetos e ações de controle das ocupações e loteamentos informais.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

nos seguintes setores e macrozonas: Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana

de Uso Misto e Macrozona Urbana de Ocupação Controlada.
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Art. 65. 0 Poder Público promoverá ações para a utilização dos imóveis vagos,

priorizando o adensamento da area urbana já ocupada, otimizando a infraestrutura e os serviços

públicos existentes, adotando as seguintes estratégias:

I. Definir o conceito de imóvel subutilizado e não utilizado para efetivar a aplicação dos

instrumentos urbanísticos tais como Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios

(PEUC), de acordo com as necessidades de cada area;

II. Priorizar o uso de imóveis, públicos ou privados, vagos ou subutilizados para programas,

projetos e ações de interesse social e cultural, diversificando o uso e avaliando a

localização e infraestrutura mais favoráveis as necessidades da demanda, condicionados

as políticas e diretrizes da legislação urbanística;

III. Elaborar o Plano de Reabilitação de area central de Londrina incluindo estratégias para o

aproveitamento de imóveis vagos, o uso noturno, a moradia, os bens de interesse

histórico-cultural, o desenvolvimento econômico e a segurança;

IV. Promover e facilitar a diversificação de atividades em imóveis com interesse de

preservação (aluguel social, comércio, associações) ampliando as possibilidades de uso

inclusive para os bens listados ou tombados;

V. Orientar esforços junto à Camara Municipal para desburocratizar o processo de cessão de

edificações e espaços públicos para programas, projetos e ações de interesse social e

cultural de forma a garantir a manutenção e conservação;

VI. Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis vagos, subutilizados ou

não utilizados, localizados em areas urbanas já ocupadas, com infraestrutura e

equipamentos comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação

ordenada destas areas;

VII. Priorizar o atendimento de famílias que estejam em areas de risco ou em areas de

proteção ambiental e famílias com baixa renda mensal e vulnerabilidade social,

confirmada pela dependência de benefícios governamentais;

VIII. Ampliar e diversificar as formas da provisão de moradia, possibilitando a autoconstrução,

a autogestão, o aluguel social e o uso de imóveis ociosos, viabilizando a Habitação de

Interesse Social;

IX. Implantar programas de Habitação de Interesse Social para subsidiar e financiar reformas

e ampliações, por meio de recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação, entre

outros meios;
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X. Criar programa de aquisição de terrenos municipais destinados à habitação social, de

forma a não depender de empreendimentos privados para suprir demanda habitacional, e

garantindo atendimento de demandas habitacionais futuras, por meio de recursos

provenientes do Fundo Municipal de Habitação, entre outros meios; e

XI. Revisar o cálculo do valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir de forma a

garantir a recuperação dos investimentos públicos a serem aplicados conforme as

prioridades das necessidades do município.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

na Macrozona Urbana de Consolidação

Art. 66. 0 Poder Público priorizard a regularização de assentamentos de

interesse social com a permanência das famílias no local, sua integração A cidade formal e ao

conjunto de beneficios urbanos disponíveis, adotando as seguintes estratégias:

I. Executar a regularização fundiária ou reassentamento da população em ocupações

informais de interesse social mediante projeto urbanístico especifico para urbanização,

recuperação e proteção das Areas ambientais, com garantia de acesso A infraestrutura e

serviços públicos;

II. Estabelecer critérios e normas especiais de urbanização, de uso, ocupação do solo e de

edificações para assentamentos informais de interesse social;

HI. Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse social nos termos da lei;

IV. Utilização dos recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos;

V. Criar mecanismos que facilitem tanto a aquisição como a melhoria de moradias

existentes; e

VI. Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas

de comercialização, adequando o atendimento As características socioeconômicas das

famílias beneficiadas.

Parágrafo Único. As estratégias descritas no caput deste artigo serão aplicadas

na Macrozona Urbana de Consolidação.
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TÍTULO III
DOS PADRÕES DE INCOMODIDADE

Art. 67. Os usos e atividades deverão atender a requisitos de instalação definidos

nas macrozonas e com base nos níveis de incomodidade em função de sua potencialidade como

geradores de impacto sobre a vizinhança.

Art. 68. Considera-se incomodidade, para efeito desta Lei, o estado de desacordo

entre as atividades e os condicionantes locais, provocando impacto adverso sobre a vizinhança,

tendo em vista suas estruturas fisicas e vivências sociais.

Art. 69. Para fins de análise do nível de incomodidade, deverão ser observados

os seguintes fatores:

I. geração de tráfego: interferência no trafego pela operação ou atração de veículos

pesados, tais como caminhões, ônibus, e/ou geração de trafego intenso de veículos leves

e pesados, em razão do tipo e porte de estabelecimento, da concentração de pessoas e do

número de vagas de estacionamento criadas;

II. poluição sonora diurna: geração de impacto sonoro no entorno próximo pelo uso de

máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares ou concentração de pessoas

ou animais em recinto, fechados ou abertos, durante o período diurno;

III. poluição sonora noturna: geração de impacto sonoro no entorno próximo pelo uso de

máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, música ao vivo, ou

concentração de pessoas ou animais em recinto, fechados ou abertos, durante o período

noturno;

IV. periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e A saúde, em função

da produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, explosivos,

inflamáveis, tóxicos e equiparáveis.

Art. 70. Os parâmetros para enquadramento dos fatores enunciados no caput

deste artigo nos níveis de incomodidade serão definidos em lei municipal especifica, amparada na

legislação estadual e federal pertinentes, sem prejuízo da possibilidade de instituições de outros

critérios de incomodidade e potenciais impactos.

54



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

Art. 71. A permissão e os requisitos para instalação de atividades nas vias e

zonas, com base nos níveis de incomodidade, serão definidos na Lei Municipal de Uso e

Ocupação do Solo.

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 72. Consideram-se instrumentos de desenvolvimento:

I. instrumentos de planejamento, assim constituídos;

a. Plano Plurianual - PPA;

b. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

c. Lei de Orçamento Anual - LOA;

d. Lei de Uso e Ocupação do Solo;

e. Lei de Parcelamento do Solo;

f. Lei do Sistema Viário;

g. pianos de desenvolvimento econômico e social;

h. pianos, programas e projetos setoriais;

i. instituição de unidades de preservação de bens socioambientais;

demais instrumentos de planejamento definidos em Lei;J.
H. instrumentos jurídicos e urbanísticos, tais como:

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

b) IPTU progressivo no tempo;

c) desapropriação com pagamento em títulos da divida pública;

d) zonas especiais de interesse social;

e) outorga onerosa do direito de construir;

f) transferência do direito de construir;

g) operações urbanas consorciadas;

h) consórcio

i) direito de preferência;

j) direito de superfície;

k) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);

1) tombamento e listagem de bens de interesse de preservação;

m) desapropriação;

n) instituto do abandono;
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estudo de impacto ambiental — EIA-RIMA.

instrumentos de regularização fundiária, utilizando:

concessão de direito real de uso;

concessão de uso especial para fins de moradia;

assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos

favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião;

usucapião especial de imóvel Urbano;

outros instrumentos previstos em lei especifica.

instrumentos tributários e financeiros, constituídos por:

tributos municipais diversos;

taxas e tarifas públicas especificas;

contribuição de melhoria;

incentivos e beneficios fiscais;

e) IPTU Social

V.

a)

b)

c)

d)

e)

g)

instrumentos jurídico-administrativos, neles compreendidos:

servidão administrativa e limitações administrativas;

concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais;

contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;

contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;

convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;

termo administrativo de ajustamento de conduta;

doação de imóveis em pagamento de dividas.

Art. 73. Consideram-se instrumentos aplicáveis a todas as Macrozonas Rurais:

Usucapião Especial de Imóveis Rurais;

Direito de Superficie;

Instituto do Abandono;

Estudo de Impacto Ambiental — EIA-RIMA

Tombamento e listagem de bens de interesse de preservação;

Regularização fundiária.
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Art. 74. Os instrumentos previstos neste titulo serão regulamentados por lei

especifica, observadas as disposições desta Lei e da Lei Federal 10.257, de 10 de Julho de 2001.

Parágrafo Único. Nos termos do §3° do Art. 4° da Lei Federal 10.257, de 10 de

Julho de 2001, os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por

parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de

comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.

CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO, DA EDIFICAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

Art. 75. 0 parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios do solo urbano

visam a garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, por meio da

indução da ocupação de areas vazias ou subutilizadas, onde o Plano Diretor considerar

prioritário.

Art. 76. A utilização do parcelamento, da edificação e da utilização compulsória

do solo urbano tem por objetivos:

I. promover o adequado aproveitamento do solo urbano consolidado, através do

parcelamento, edificação e utilização compulsórios e seus sucedâneos;

II. otimizar a ocupação de regiões da cidade dotadas de infraestrutura e equipamentos

urbanos, inibindo a expansão urbana na direção de áreas não servidas de infraestrutura,

bem como nas áreas de fragilidade ambiental;

III. aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana;

IV. combater o processo de periferização e gentrificação;

V. assegurar a democratização do solo urbano e combater a especulação imobiliária;

VI. combater a retenção especulativa de imóvel que resulte na sua subutilização ou não-

utilização.

Art. 77. 0 Poder Público Municipal exigirá do proprietário do imóvel urbano

não-edificado, subutilizado, ou não-utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob

pena de parcelamento, edificação ou utilização compulsória, nos termos das disposições contidas

nos artigos 5°. e 6°. da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
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Art. 78. Estão sujeitos à aplicação dos instrumentos citados no artigo anterior:

I. Solos urbanos não parcelados — imóveis inseridos no perímetro urbano que não

sofreram processo de parcelamento do solo urbano com a municipalização de Areas;

II. Solos urbanos não edificados — imóveis inseridos no perímetro urbano com coeficiente

de aproveitamento igual a zero;

III. Solos urbanos subutilizados — imóveis inseridos no perímetro urbano, nas seguintes

condições:

a) que contenham edificações com o coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo,

definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo e/ou do percentual mínimo de Area

construída não utilizada;

b) que contenham edificações sem uso e abandonadas; e

c) imóveis com edificações paralisadas, em ruínas ou edificações inadequadas à utilização

de qualquer natureza.

§1°. Considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação pública ou

privada que esteja comprovadamente desocupada há mais de três anos.

§2°. A aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização

compulsória será regulamentado mediante lei municipal especifica.

Art. 79. 0 parcelamento, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados,

prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:

I. Macrozona Urbana de Consolidação;

II. Sede dos Distritos.

§1°. 0 instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos rodoviários,

anéis viários e vias estruturais limitados As Macrozonas Urbanas.

§2°. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste artigo, após

comprovação técnica pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina — IPPUL e

mediante parecer do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, os imóveis:

I. utilizados como estação aduaneira, terminal de logística, transportadora e garagem de

veículos de transporte de passageiros;
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II. que sejam de interesse socioambiental e/ou exerçam função de preservação ambiental e

histórico-cultural, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;

III. ocupados por clubes associativos, recreativos e esportivos ou universidades, em

funcionamento;

IV. demais hipóteses previstas na legislação municipal especifica.

Art. 80. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo 78 da presente Lei

serão identificados e seus proprietários notificados a cumprirem a função social da propriedade.

§10. A notificação far-se-á mediante uma das modalidades abaixo:

I. funcionário do órgão competente do Poder Executivo, dirigida ao proprietário do imóvel

ou, no caso deste ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou

administrativa;

II. por via postal, com aviso de recebimento, dirigida ao proprietário do imóvel ou, no caso

deste ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa;

III. edital, quando frustrada por três vezes a tentativa de notificação na forma prevista no

inciso anterior;

IV. notificação cartorial.

§2°. Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano a

partir do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação e execução de projeto de

parcelamento ou edificação.

§3°. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados e concluídos no prazo

máximo de 5 (cinco) anos, a partir da aprovação do projeto, prorrogável conforme previsto em

legislação específica.

§4°. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior A

data da notificação, transfere ao novo adquirente as obrigações do parcelamento, edificação ou

utilização previstas neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
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Art. 81. 0 Poder Executivo Municipal, quando houver interesse social na

execução de planos de urbanização ou edificação, poderá propor ao proprietário de área atingida

pela obrigação de que trata o instrumento, o estabelecimento de consórcio imobiliário, nos termos

do Estatuto da Cidade, como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.

CAPÍTULO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 82. Em caso de descumprimento do artigo 80 desta Lei, deverá o Poder
Público Municipal exigir do proprietário do solo urbano não-edificado, subutilizado ou não-

utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de sobre o mesmo ser instituído o

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo — IPTU

Progressivo, conforme previsão contida na Lei Federal n. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

§ 10. A aliquota a ser aplicada a cada ano sobre o valor do imóvel será fixada em
lei especifica, não excedendo duas vezes o correspondente ao ano anterior, respeitada a aliquota
máxima final de 15% (quinze por cento).

§ 2°. E vedada a concessão de isenções ou anistias relativas A tributação
progressiva de que trata este artigo.

Art. 83. A aplicação do IPTU Progressivo no tempo objetiva:
o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, por meio da indução da
ocupação de áreas vazias ou subutilizadas, onde o Plano Diretor considerar prioritário;

II. fazer cumprir o disposto na Seção que trata do parcelamento, edificação ou utilização
compulsória;

III. aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana de
Londrina;

IV. combater o processo de periferização;

V. inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não-utilização.
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Art. 84. 0 IPTU Progressivo no Tempo será aplicado, prioritariamente, nas

seguintes Macrozonas:

I. Macrozona Urbana de Consolidação;

II. Sede dos Distritos.

Parágrafo único. 0 instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos

rodoviários, anéis viários e vias estruturais limitados as Macrozonas Urbanas.

CAPÍTULO III
DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 85. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo, sem que o

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização adequada, o

poder público deverá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento de títulos da divida

pública, os quais deverão ter sua emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo

de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real

da indenização e os juros legais de 6% (seis por cento) ao ano.

Art. 86. A desapropriação com pagamento em títulos da divida pública visa

aplicar uma sanção ao proprietário do imóvel urbano, para garantir o cumprimento da função

social da cidade e da propriedade urbana, nos termos deste Plano Diretor.

Art. 87. 0 instrumento da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Divida
Pública tem como objetivos:

I. promover a reforma urbana;

II. fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana a que o imóvel se

destina;

III. combater o processo de periferização;

IV. inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua não-
utilização ou subutilização;
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Art. 88. A Desapropriação com Pagamento em Títulos da Divida Pública serão

aplicados, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:

I. Macrozona Urbana de Consolidação;

II. Sede dos Distritos.

Parágrafo único. 0 instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos

rodoviários, anéis viários e vias estruturais limitados as Macrozonas Urbanas.

§ P. 0 valor real da indenização:

I. corresponderá ao valor venal estabelecido na planta genérica de valores na data da

primeira notificação;

II. não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 2°. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para

pagamento de tributos.

§ 3°. 0 Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo
máximo de 5 (anos) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público,
priorizando a produção de Habitação de Interesse Social e de Equipamentos Comunitários.

§ 4°. 0 aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder
Público Municipal ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes

casos, o devido procedimento licitatório.

§ 5°. Ficam mantidas para o novo adquirente de imóvel as mesmas obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 80 desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 89. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território
destinadas prioritariamente A. urbanização e produção de habitação de interesse social.
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Art. 90. São objetivos das ZEIS:

I. permitir a inclusão na zona urbana da parcela da população que se encontra à margem do

mercado de terras;

II. implementação de programas, planos e projetos de habitação de interesse social;

III. possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não atendidas.

Art. 91. Lei municipal especifica, baseada neste Plano Diretor, estabelecerá

critérios para delimitação de ZEIS.

Art. 92. Para os parcelamentos localizados em ZEIS poderão ser adotados

parâmetros específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo, definidos conforme projetos de

urbanização aprovados por corpo técnico multidisciplinar do Poder Executivo Municipal

coordenado pelo IPPUL.

Art. 93. Terão prioridade na aplicação da regularização fundiária rural e urbana

de que trata a Lei Federal 13.465, de 11 de Julho de 2017, ou outra lei que a substitua, os núcleos

urbanos informais previstos nas Zonas Especiais de Interesse Social.

Art. 94. As Zonas Especiais de Interesse Social sell() aplicadas, prioritariamente,

nas seguintes Macrozonas:

I. Macrozona Urbana de Consolidação;

II. Sede dos Distritos.

Parágrafo único. Admite-se a regularização fundiária de interesse social na

Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e na Macrozona Urbana de Uso Misto.

CAPITULO V
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Art. 95. 0 Direito de Preferência, ou Direito de Preempção, confere ao Poder

Público Municipal a preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa
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entre particulares, no caso deste necessitar de areas para realização de programas e projetos

municipais.

Art. 96. 0 Direito de Preferência sera exercido nos termos das disposições

contidas nos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 97. 0 Poder Executivo Municipal, em conformidade com o Art. 25 da Lei

Federal n° 10.257/2001, por meio de lei municipal especifica, poderá delimitar, em todo território

municipal, as áreas em que incidirá o Direito de Preferência, definir procedimentos e fixar prazos

de vigência.

Parágrafo único. A lei municipal descrita no caput deste artigo deverá

enquadrar cada Area em uma ou mais das finalidades enumeradas no artigo 26 da Lei Federal n°.

10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

CAPITULO VI
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 98. Entende-se como Outorga Onerosa do Direito de Construir a faculdade

concedida ao proprietário de imóvel para que, mediante contrapartida ao Poder Público

Municipal, possa construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, até o limite

estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo permitido para a zona, e dentro dos

parâmetros determinados pela Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo único. Os cálculos da contrapartida serão feitos com base no valor

venal da terra urbana na area correspondente.

Art. 99. 0 Poder Executivo Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar

onerosamente o exercício do direito de construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada

pelo beneficiário, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal n°.

10.257/2001 - Estatuto da Cidade - e de acordo com os critérios e procedimentos definidos em

legislação especifica.
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Parágrafo Único. A Lei municipal especifica definirá areas nas quais poderá ser

permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Art. 100. 0 potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de

titularidade da Prefeitura, com funções urbanísticas e socioambientais.

Parágrafo Único. A lei especifica poderá estabelecer fator de redução da

contrapartida financeira à outorga onerosa para habitações de interesse social, bem como demais

usos que o interesse público pretenda estimular.

Art. 101. Os recursos auferidos pelo Município com a concessão da Outorga

Onerosa do Direito de Construir serão aplicados nas finalidades previstas no artigo 31 da Lei

Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade - a saber: regularização fundiária;

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

constituição de reserva fundiária;

ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

criação de espaços públicos de lazer e Areas verdes;

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

proteção de Areas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Parágrafo Único. Os recursos auferidos com a concessão da Outorga Onerosa

do Direito de Construir deverão priorizar a produção de Habitação de Interesse Social e serão

objeto de controle social pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de

Londrina, nos termos do §30 do Art. 4° da Lei Federal 10.257, 10 de Julho de 2001.

Art. 102. Lei municipal especifica definirá as áreas que poderão receber

acréscimo de potencial construtivo, bem como as condições a serem observadas para a Outorga

Onerosa do Direito de Construir, determinando, no mínimo:

I. a revisão da fórmula de cálculo da cobrança;

II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
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III. a contrapartida do beneficiário;

IV. os procedimentos administrativos necessários.

Parágrafo único. O imóvel para o qual se aplicar o instrumento da Outorga

Onerosa do Direito de Construir terá seu coeficiente de aproveitamento máximo definido na Lei

de Uso e Ocupação do Solo Urbano, conforme estudo técnico a ser realizado pelo IPPUL,

limitado a 4,5 (quatro virgula cinco) vezes a Area do imóvel.

Art. 103. 0 impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir na Area urbana

deverá ser controlado permanentemente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

Londrina — IPPUL.

§1°. A lei especifica poderá definir limites de estoque de area adicional de
construção por Area ou zona da cidade, a serem consumidos dentro dos limites máximos de
aproveitamento definidos para as zonas urbanas.

§2°. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, caso haja risco
de impacto não suportável pela infraestrutura, de comprometimento da paisagem urbana ou do
meio ambiente, poderá acionar o IPPUL quanto A sobrecarga na malha urbana, hipótese em que
Poder Público poderá avaliar a possibilidade de suspensão ou interrupção de aplicação do
instrumento.

Art. 104. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada,
prioritariamente, na Macrozona Urbana de Consolidação, Macrozona Urbana de Ocupação
Controlada e ao longo de eixos rodoviários, anéis viários e vias estruturais limitadas As
Macrozonas Urbanas.

CAPÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 105. Lei municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano,
privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de
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construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o

referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II. preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,

paisagístico, social ou cultural;

III. servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por

população de baixa renda e habitação de interesse social.

§10. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder

Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§2°. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas A

aplicação da transferência do direito de construir.

Art. 106. A Transferência do direito de construir será aplicada, prioritariamente,

nas seguintes Macrozonas:

I. Macrozona Urbana de Consolidação;

II. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;

III. Macrozona Urbana de Uso Misto; e

IV. Sede dos Distritos.

CAPÍTULO VIII
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 107. Entende-se como Operação Urbana Consorciada o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de
alcançar em uma determinada area transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a
valorização ambiental.

Art. 108. Mediante leis especificas, o Poder Público Municipal utilizará
Operações Urbanas Consorciadas e estabelecerá as condições a serem observadas em cada
operação, com as seguintes finalidades:
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I. ampliação e melhoria da rede viária estrutural e outras infraestruturas;

II. ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte coletivo público;

III. implantação e melhoria de espaços públicos;

IV. implantação de programas de habitação de interesse social;

V. implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano.

Art. 109. Cada Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovada por lei

especifica, a partir de um plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo:

I. definição da area a ser atingida;

II. programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;

III. programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela

operação;

IV. finalidade da operação;

V. instrumentos previstos na operação;

VI. estudo prévio de impacto de vizinhança;

VII. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores

privados em função dos benefícios recebidos;

VIII. forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da

sociedade civil;

IX. cronograma fisico-financeiro com demonstrativo das expectativas de receitas e despesas;

e

X. natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e

investidores privados.

CAPITULO IX
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 110. 0 Direito de Superficie é o direito real de construir, assentar qualquer

obra ou plantar em solo de outrem.

Art. 111. 0 instrumento do Direito de Superficie objetiva a regularização

fundiária e o ordenamento e direcionamento da expansão urbana.
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Art. 112. E facultado ao proprietário de imóvel conceder a outrem o direito de

superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública

registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o disposto na Lei Federal n.

10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Parágrafo único. O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por

meio de sua Administração Direta e Indireta, o Direito de Superfície, nos termos da legislação em

vigor, objetivando a implementação de diretrizes constantes desta Lei.

Art. 113. 0 Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território

municipal.

§1°. 0 Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Superficie em Areas

particulares onde haja carência de equipamentos públicos e comunitários.

§2°. 0 Poder Público Municipal poderá utilizar o Direito de Superfície em caráter

transitório para remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo

tempo que durar as obras de urbanização.

Art. 114. 0 Poder Público Municipal poderá conceder onerosamente o Direito de

Superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio,

para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos.

CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA — ETV

Art. 115. Os empreendimentos e atividades que causam impacto urbanistico,

adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão
sua aprovação condicionada a. aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - Ely, pelos
órgãos competentes da Administração Municipal, mediante parecer do Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial.

69



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Art. 116. Lei municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades que

dependerão de elaboração EIV para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação

ou funcionamento.

Parágrafo único. O impacto do empreendimento será caracterizado pela

localização, natureza e porte da atividade.

Art. 117. 0 EIV deverá contemplar os aspectos positivos e negativos do

empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão

e seu entorno, de forma a promover o controle desta qualidade, devendo incluir, no que couber, a

análise e proposição de solução para as seguintes questões:

I. adensamento populacional;

II. uso e ocupação do solo;

III. valorização

IV. interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;

V. equipamentos urbanos, incluindo aumento do consumo de água e energia elétrica,

líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;

VI. equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;

VII. sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, trafego gerado,

acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

VIII. poluição ambiental e poluição urbana, incluindo as formas de poluição sonora,

atmosférica e hídrica;

IX. vibração e trepidação;

X. periculosidade, insalubridade e incomodidade;

XI. geração de resíduos sólidos;

XII. riscos ambientais e pressões à biodiversidade;

XIII. impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 118. 0 Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos

negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar, como condição para aprovação

do projeto, alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na

infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como:
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I. ampliação das redes de infraestrutura urbana;

II. área de terreno ou Area edificada para instalação de equipamentos comunitários em

percentual compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada

pelo empreendimento;

III. ampliação e adequação do sistema viário, faixa de desaceleração, ponto de ônibus, faixa

de pedestres, semaforização;

IV. proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da

atividade;

V. manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais

considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como

recuperação ambiental da área;

VI. cotas de empregos e cursos de capacitação profissional;

VII. percentual de habitação de interesse social no empreendimento, ou fora dele;

VIII. possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras divas da cidade; e

IX. manutenção de áreas verdes.

§10. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao

impacto do empreendimento.

§2°. A aprovação do empreendimento ficará condicionada A assinatura de Termo

de Compromisso pelo interessado, em que este se comprometa a arcar integralmente com as

despesas decorrentes das obras e serviços necessários A minimização dos impactos causados e

demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do

empreendimento.

§3°. 0 Certificado de Conclusão da Obra e o Alvará de Funcionamento, nos

casos exigidos, só serão emitidos mediante comprovação da conclusão das obras previstas no

parágrafo anterior.

§4°. Para fins de delimitação da área de abrangência do Estudo de Impacto de

Vizinhança, a vizinhança será definida pela extensão do impacto e não apenas pela proximidade

do empreendimento ou atividade.
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Art. 119. As medidas mitigadoras e/ou compensatórias indicadas no EIV

relativas ao empreendimento a ser implantado serão previamente analisadas pelos órgãos

municipais competentes e comporão, se viáveis, o Termo de Compromisso, o qual deverá ser

registrado em cartório como um compromisso público entre as partes (Empreendedor e

Município), devendo as medidas pactuadas ser executadas pelo proprietário do empreendimento,

concomitantemente e na mesma proporção da construção deste, e deverão estar terminadas até a

conclusão da obra.

§1° Em caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, as obras

serão imediatamente embargadas e paralisadas, podendo ser reiniciadas somente a partir da

implantação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias, as quais deverão atingir a mesma

proporção do percentual das obras já realizadas, com exceção do disposto nos parágrafos 2° a 4°

deste artigo.

§2° No caso das medidas mitigadoras e/ou compensatórias exigirem prazo maior

que o necessário para a realização do empreendimento que as motivou, o seu respectivo visto de

conclusão e o alvará provisório de funcionamento poderão ser emitidos desde que o responsável

pelo empreendimento caucione, junto à Prefeitura Municipal de Londrina, 1,50 vezes o valor das

obras e/ou serviços ainda pendentes na data da expedição do referido visto de conclusão.

§3°. A conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2° deste artigo

ensejarão a emissão do alvará definitivo de funcionamento.

§4°. A não conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2° deste artigo,

nos prazos estipulados, ensejarão a execução da caução e a cassação do alvará provisório de

funcionamento.

§5°. Poderão, a critério do empreendedor, ser antecipadas as medidas pactuadas

no Termo de Compromisso registrado em Cartório de Títulos e Documentos e que será parte

integrante do processo de liberação do empreendimento

§6°. Em caso de descumprimento do Termo de Compromisso serão aplicadas as

sanções nele mencionadas de forma tempestiva.
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Art. 120. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido

nos termos da legislação ambiental.

Art. 121. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Ely, que ficarão

disponíveis para consulta, no órgão municipal competente ou online, por qualquer interessado.

Art. 122. 0 Estudo de Impacto de Vizinhança sera aplicada, prioritariamente, nas

seguintes Macrozonas:

Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;

Macrozona Urbana de Uso Misto.

Macrozona Urbana de Consolidação;

Sede dos Distritos.

TÍTULO V
DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA

CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 123. 0 Sistema de Planejamento Urbano corresponde ao conjunto de órgãos,

normas, recursos humanos e técnicos que tem como objetivo coordenar as ações referentes ao

desenvolvimento urbano, de iniciativa dos setores público e privado, integrando-as com os

diversos programas setoriais, visando A dinamização e A modernização da ação governamental.

Art. 124. 0 Sistema de Planejamento Municipal de Londrina tem como objetivos

principais:

I. articular as políticas da Administração Pública com os interesses da população;

II. garantir a participação da sociedade no debate das questões relevantes da gestão

municipal;

III. garantir eficácia e eficiência á. gestão, visando A. melhoria da qualidade de vida;

IV. instituir processo permanente e sistematizado de acompanhamento e revisão do Plano

Diretor;

V. articular as Secretarias e demais órgãos da estrutura administrativa do Município;
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VI. promover a participação dos conselhos municipais, entidades profissionais, acadêmicas e

de pesquisa, entidades sindicais e empresariais, bem como das associações de moradores

e demais movimentos sociais;

VII. aplicar os instrumentos previstos nesta Lei.

Art. 125. 0 Sistema de Planejamento Municipal de Londrina é composto por:

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial;

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina — IPPUL; e

Sistema Municipal de Informação

Art. 126. 0 Executivo promoverá a adequação da sua estrutura administrativa,

quando necessário, para a incorporação dos objetivos, diretrizes e ações previstos nesta lei,

mediante a reformulação das competências de seus órgãos da administração direta e indireta.

Parágrafo Único. Cabe ao Executivo garantir os recursos e procedimentos

necessários para a formação e manutenção dos quadros necessários no funcionalismo público

para a implementação desta lei.

Art. 127. A participação dos munícipes em todo processo de planejamento e

gestão da cidade será baseada na plena informação, disponibilizada pelo Executivo com a devida

antecedência e de pleno acesso público, garantindo a transparência, acesso a. informação, a

participação e os preceitos da gestão democrática.

Seção I
Do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial

Art. 128. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, órgão

colegiado de natureza consultiva, apoiado administrativamente pelo Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL, e, tem por finalidade estudar e propor as diretrizes

para a formulação e implementação da Política de Desenvolvimento Municipal, bem como

acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001-

Estatuto da Cidade.
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Parágrafo único. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial é

responsável por formular, estudar e propor as diretrizes gerais para a formulação e

implementação da Política de Desenvolvimento Municipal, com participação social e integração

de políticas de gestão do solo, de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte, em

consonância com as resoluções aprovadas pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das

Cidades e os Conselhos Setoriais.

Art. 129. Compete ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial

de Londrina:

I. avaliar, debater, propor e fiscalizar os projetos e programas relativos h. política de gestão

do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte

municipal, e recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

II. acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do

desenvolvimento municipal, inclusive planos setoriais;

III. convocar, coordenar e organizar a Conferência Municipal, e suas demais etapas,

possibilitando a participação de todos os segmentos da sociedade;

IV. aprovar o Regimento Interno sobre o processo preparatório para realização de cada

Conferência Municipal;

V. encaminhar as deliberações da Conferência Nacional e Estadual da Cidade, em

articulação com o Conselho Nacional e Estadual das Cidades;

VI. discutir o desenvolvimento urbano e rural de forma integrada com os Conselhos Setoriais

e articular suas ações e debates com os demais conselhos municipais pertinentes;

VII. incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos

política de desenvolvimento municipal;

VIII. propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais,

estaduais e outros que tenham impacto sobre o desenvolvimento municipal;

IX. estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle

social, por intermédio de rede de órgãos colegiados municipais, visando fortalecer o

desenvolvimento territorial sustentável;

X. auxiliar na coordenação do processo participativo de elaboração, implementação e

execução do Plano Diretor;

XI. emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política urbana e regulamentações, em

especial, as propostas de alteração da legislação relativa à gestão do solo urbano, de
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habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, antes do

encaminhamento A. Camara Municipal;

XII. acompanhar a implementação dos instrumentos de Política Urbana previstos nesta Lei e

na legislação municipal;

XIII. analisar e emitir parecer sobre Estudo de Impacto de Vizinhança;

XIV. dar publicidade e ampla divulgação de seus trabalhos, ações e deliberações conforme Lei

de Acesso A Informação N° 12.527/2011, no Portal da Transparência no website da

Prefeitura Municipal de Londrina;

XV. emitir resoluções, nos termos do seu regimento interno, com as deliberações, pareceres e

recomendações do Conselho;

XVI. elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as alterações propostas por seus

membros;

XVII. promover, quando necessário, a realização de seminários ou encontros municipais e

regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos sobre a definição de convênios

na área de desenvolvimento urbano e rural sustentável e da propriedade urbana, a serem

firmados com organismos nacionais e internacionais públicos e privados;

XVIII. promover, em parceria com organismos governamentais e organizações da sociedade

civil, a identificação de sistemas indicadores, no sentido de estabelecer metas e

procedimentos com base nesses indicadores, para monitorar a aplicação das atividades

relacionadas com o desenvolvimento urbano;

XIX. estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos

científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações das Areas do

município;

XX. manifestar-se sobre as operações urbanas consorciadas;

XXI. debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes

orçamentárias e planejamento participativo de forma integrada;

XXII. opinar sobre casos não previstos na lei do Plano Diretor e na legislação municipal

correlata, amparado em parecer técnico emitido pelo IPPUL;

XXIII. praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade.

Parágrafo único. Em consonância com as resoluções a serem emitidas pelo

Conselho, previstas no inciso XV, poderá o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

Londrina - IPPUL disciplinar, no âmbito das suas competências, as matérias relativas A. aplicação
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do Estatuto da Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e

rural.

Art. 130. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de

Londrina sera composto por 34 membros titulares e igual número de suplentes, formado

necessariamente por:

I. gestores, administradores públicos, num total de 12 vagas, assim distribuídas:

a) 3 vagas para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL;

b) 1 vaga para a Companhia Municipal de Transito e Urbanização - CMTU;

c) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SMOP;

d) 2 vaga para a Companhia de Habitação de Londrina — COHAB;

e) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

1 vaga para a Secretaria Municipal do Ambiente;

1 vaga para a Secretaria Municipal de Assistência Social;

1 vaga para a Secretaria Municipal de Cultura; e

i) 1 vaga para a Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

II. movimentos sociais e populares, com atuação na area de desenvolvimento municipal: 9

vagas.

III. representantes de trabalhadores, por suas entidades sindicais, com atuação na area de

desenvolvimento municipal: 4 vagas.

IV. representantes de empresários, por suas entidades relacionadas à produção, fomento e ao

financiamento do desenvolvimento municipal: 4 vagas.

V. representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, com atuação na area

de desenvolvimento municipal: 3 vagas

VI. Organizações Não Governamentais, com atuação na area de desenvolvimento municipal:

2 vagas.

o
g)
h)

§1°. Consideram-se membros titulares e respectivos suplentes do Conselho os

membros indicados pelo poder público em conformidade com o inciso I e os eleitos em

conformidade com os incisos II a VI, durante Conferência Municipal.

§2°. Todas as reuniões do Conselho e dos comitês temáticos serão abertas a

observadores que queiram acompanhá-las, os quais terão direito a voz e não terão direito a voto,
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podendo, ainda, ser convidados a participar das reuniões do Conselho personalidades e

representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas, dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da pauta constar tema de suas Areas de atuação.

§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os observadores

poderão solicitar verbalmente durante as reuniões ou previamente por escrito ao Conselho que

designará data e horário para a participação do interessado.

§4°. Os membros referidos no inciso I deverão participar obrigatoriamente da

Conferencia Municipal e serão indicados pelo representante legal de suas respectivas Secretarias

da Administração Direta e Indireta, mediante encaminhamento de oficio ao Prefeito do

Município de Londrina, o qual nomeará os membros indicados por Decreto.

§5°. Os membros do Conselho terão mandato de três anos, podendo ser

reconduzidos, por apenas mais um mandato e eleitos em Conferência Municipal.

§6°. Em caso de vacância dos cargos previstos nos incisos II a VI, deverão ser

convocados os candidatos mais votados na Conferência Municipal em seu respectivo segmento,

com a devida nomeação por decreto do Executivo Municipal.

§7°. Participarão do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de

Londrina como convidados, sem direito a voto:

01 (um) representante do Município de Cambé;

01 (um) representante do Município de Ibipord;

01 (um) representante de órgão metropolitano;

§8°. Caso os representantes titulares do poder público ocupem cargos em

comissão, seus suplentes deverão ser, obrigatoriamente, servidores efetivos.

Art. 131. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de

Londrina é composto por:

I. Plenário;

II. Presidente;
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III. Secretaria-Executiva do Conselho; e

IV. Comitês Técnicos.

Parágrafo Único. 0 presidente do Conselho Municipal de Planejamento e

Gestão Territorial de Londrina sera eleito entre seus pares devendo ser alternada entre os

membros do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 132. São atribuições do Presidente do Conselho:

I. convocar e presidir as reuniões do colegiado;

II. solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante

interesse público;

HI. firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções;

IV. observar a ordem cronológica de protocolo de processos encaminhados à análise do

Conselho, com exceção dos requerimentos de urgência no julgamento, por decisão

fundamentada do Poder Público; e

V. voto de qualidade em casos de empate.

§1°. A mudança da ordem cronológica dos processos encaminhados ao Conselho
deverá ser homologada pela maioria dos conselheiros presentes em Plenária.

§2°. Na hipótese de rejeição da proposta, o relator devolverá o processo ao

Presidente, que o retornará A. mesma posição em que anteriormente se encontrava na ordem

cronológica.

§3°. 0 Conselho deverá divulgar calendário periódico de suas atividades, a fim
permitir a ampla participação da população, bem como publicar suas atas de reuniões, listas de
presença, bem como demais deliberações tomadas pelo órgão colegiado.

Art. 133. 0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de
Londrina contará com o assessoramento dos Comitês Técnicos de:

I. Habitação;

II. Saneamento Ambiental;
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Trânsito, Transporte e Mobilidade; e

IV. Planejamento e Gestão do Solo Urbano;

§1°. Na composição dos Comités Técnicos deverá ser observada a

proporcionalidade de representação dos diversos segmentos indicados no Art. 130.

§2°. Os Comitês Técnicos serão coordenados por representantes do Poder

Público com conhecimento técnico e poderes para representar a pasta, de acordo com a

especialização da matéria.

Art. 134. As deliberações do Conselho serão feitas mediante resolução aprovada

por maioria simples dos presentes, devendo ser publicado em Jornal Oficial do Município de

Londrina.

Art. 135. 0 regimento interno do Conselho será elaborado em no máximo 60

dias e aprovado por dois terços dos membros do Conselho, devendo ser publicado em Jornal

Oficial do Município de Londrina e será modificado somente mediante aprovação de dois terços

dos membros do Conselho em reunido extraordinária convocada especialmente para este fim.

Parágrafo único: 0 Conselho deverá elaborar Código de Ética, no prazo

máximo de 90 dias, aprovado por dois terços dos membros, devendo ser publicado em Jornal

Oficial do Município de Londrina e será modificado nas mesmas condições do regimento interno

do conselho.

Art. 136. Caberá ao Executivo Municipal, e ao Instituto de Pesquisa e

Planejamento de Londrina - IPPUL garantir o apoio administrativo e os meios necessários A
execução dos trabalhos do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de

Londrina.
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Art. 137. A participação no Conselho será considerada função relevante, sendo

vedada a percepção de qualquer vantagem remuneratória.

Seção II
Do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina — IPPUL

Art. 138. 0 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL é o

órgão de pesquisa e planejamento dos aspectos físico-territoriais e socioeconômicos da realidade

municipal e tem como competências:

I. avaliar as áreas mais adequadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e

conjuntos habitacionais com a concordância das respectivas Secretaria e Órgãos Municipais

afetos;

II. analisar Estudo de Impacto de Vizinhança, elaborado pelo interessado, para instrução de

processos, projetos de lei e demais hipóteses de incidência do instrumento;

III. definir e expedir as diretrizes para o uso e parcelamento do solo, o traçado das quadras e dos
lotes, do sistema viário, dos espaços livres e de preservação das áreas reservadas para

equipamentos urbanos e comunitários;

IV. elaborar, analisar, coordenar ou, caso melhor atenda o interesse público, contratar, com a
observância do regramento da Lei n° 8.666/93 e demais pertinentes A matéria, a elaboração de
projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, de mobiliário urbano, de preservação do
patrimônio histórico e ambientais;

V. analisar projetos e programas de infraestrutura urbana e sobre eles emitir pareceres e
relatórios;

VI. monitorar a implantação do Plano Diretor e desenvolver estudos, pesquisas, propostas,
projetos e pianos setoriais necessários à sua permanente atualização;

VII. promover estudos e elaborar projetos e planos setoriais de recuperação e revitalização de
Areas, ruas e vias públicas;

VIII. promover estudos e pesquisas no campo de planejamento urbano e agrário e do direito
urbanístico e agrário;

IX. promover estudos e elaborar projetos e pianos físico-territoriais relacionados A Região
Metropolitana de Londrina;

X. promover o planejamento do sistema viário, do trânsito e do transporte, bem como promover
estudos, elaborar projetos, plano de mobilidade e emitir pareceres sobre mobilidade urbana,
em conformidade com a legislação urbanística;
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XI. propor medidas, projetos e programas que visem garantir o planejamento e o desenvolvimento

municipal integrados;

XII. realizar levantamento de uso e ocupação do solo para fins de cadastro técnico, promovendo a

permanente atualização da base cartográfica do Município;

XIII. realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação do município com a

organização de estrutura interna de geoprocessamento aplicada ao planejamento urbano; e

XIV. realizar o geoprocessamento dos dados municipais visando subsidiar Políticas Públicas,

acompanhar a aplicação dos Instrumentos Urbanísticos, o Desenvolvimento Urbano e o uso

do solo rural.

Parágrafo único. A estrutura administrativa, o modelo funcional e o regimento

interno do IPPUL serão definidos em instrumento próprio.

Seção III
Do Sistema Municipal de Informações

Art. 139. 0 Sistema de Informações para o Planejamento Municipal - SIPLAM

objetiva assegurar a produção, o acesso, a distribuição, o uso e o compartilhamento de informações

indispensáveis à implementação do Plano Diretor Municipal.

Art. 140. São diretrizes para o desenvolvimento do SIPLAM:

I. organizar, aprimorar, incrementar e disponibilizar publicamente informações e conhecimentos

sobre o Município;

II. garantir adequado suprimento, circulação e uso de informações indispensáveis à articulação,

coordenação e desempenho do planejamento municipal;

III. facilitar as condições de acesso dos agentes locais As informações indispensáveis à promoção

do planejamento municipal;

IV. fomentar a extensão e o desenvolvimento de redes de interação eletrônicas para comunicação,

acesso, disponibilização e compartilhamento de informação, especialmente para articular e

envolver a população organizada na gestão do Município;

V. priorizar as demandas de informações relacionadas As atividades fins, sobretudo as de maior

impacto sobre a qualidade das políticas públicas, de forma a alimentar o monitoramento da

implementação do Plano Diretor Participativo;
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VI. estruturar e implantar o SIPLAM de forma gradativa e modulada;

VII. assegurar a compatibilidade entre prioridades informacionais, requisitos técnicos e recursos

disponíveis;

VIII. promover parcerias com agentes públicos ou privados para a manutenção e continuo

aperfeiçoamento do SIPLAM; e

IX. fornecer informações para a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais.

X. estruturar e implantar o Cadastro Técnico Multifinalitário.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Art. 141. A avaliação do Plano Diretor deverá ser feita, por meio de Conferência

Municipal de Avaliação do Plano Diretor, a cada 03 (três) anos, a contar da data de publicação desta

Lei, ocasião em que também se dará a eleição de conselheiros do Conselho Municipal de

Planejamento e Gestão Territorial de Londrina.

Art. 142. 0 Conselho e o IPPUL serão os órgãos responsáveis pela operacionalização

do processo de avaliação.

Art. 143. A Avaliação do Plano Diretor será necessariamente precedida de estudo

técnico que abordará a atualidade e eficácia das propostas contidas no Plano Diretor, bem como a

eficiência da sua implementação pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único. As secretarias e conselhos municipais, de acordo com as diretrizes

definidas nesta Lei, deverão efetuar avaliações setoriais que serão encaminhadas ao Conselho.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Art. 144. Entende-se por instrumento de democratização aquele que tem por objetivo

promover a gestão municipal descentralizada e participativa.
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Art. 145. São instrumentos de democratização:

audiências públicas;

conferências públicas;

conselhos;

estudos de impacto de vizinhança - EIV;

iniciativa popular de projetos de lei;

referendo popular e plebiscito;

orçamento participativo;

Art. 146. Será assegurada pelo Poder Executivo a participação da população na

gestão municipal.

Art. 147. A informação acerca da realização das Audiências e Conferências públicas

será garantida por meio de veiculação nas rádios locais, jornais locais e internet, podendo, ainda, ser

utilizados para tanto outros meios de comunicação.

Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser feita com

antecedência minima de 15 (quinze) dias, informando o dia, o horário e o local do evento

participativo, além da apresentação dos estudos e das propostas que serão debatidas, observando a não

coincidência com outros eventos, conferências e audiências públicas.

Art. 148. Os instrumentos mencionados neste Capitulo serão regidos por legislação

especifica, observadas as disposições desta Lei.

Seção I
Das Audiências Públicas

Art. 149. A Audiência Pública é um instrumento de participação popular aberto a
indivíduos e grupos sociais em geral, visando a conferir legitimidade A. ação administrativa, pela qual
a população exerce o direito de acesso a informações e de expor opiniões, preferências e opções para
ensejar decisões de maior aceitação consensual.
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Art. 150. As Audiências Públicas serão promovidas pelo Município e conselho para

garantir a gestão democrática da cidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal n°. 10.257/2001 -

Estatuto da Cidade, e serão regulamentadas em legislação própria.

Seção II
Das Conferências Públicas

Art. 151. As Conferências Públicas terão por objetivo a mobilização do Poder

Público Municipal e da sociedade civil na elaboração, aprovação e avaliação das políticas públicas,

em que serão discutidas as metas e prioridades para o Município.

Art. 152. 0 instrumento da Conferência Pública deverá ser regulamentado em

legislação própria, mantidas as regras já existentes em legislações especificas.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 153. Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrario, especialmente a Lei n°. 10.637/2008.

§1°. 0 Conselho Municipal da Cidade, previsto na Lei 10.637/2008, manterá sua

competência por 90 dias após aprovação desta lei, ou até a eleição dos novos conselheiros do

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.

§2°. Após a publicação desta lei, o IPPUL convocará no prazo máximo de 30 dias, a

Conferência para eleição dos representantes do Conselho que deverá ser realizada no prazo máximo

de 60 dias, após a convocação.

§3°. Caberá ao Poder Executivo Municipal manter no Portal da Transparência uma

Agenda Pública para fazer cumprir os objetivos desta lei.

Art. 154. 0 Executivo Municipal encaminhará à Camara Municipal de Londrina, no

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da aprovação da presente lei, o Plano de Ações e
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Investimentos, para incorporação ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e ao orçamento

anual, nos termos do Estatuto da Cidade.
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ANEXO I
MAPA 01- MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
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MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - REVISÃO 2018/2028 - ETAPA 3
Fonte: IPPUL: SIGLON.
Elaboração: IPPUL.
Sistema de Coordenadas. UTM - SIRGAS 2000 - 22S

PLANO DIRETOR

474600

Observactio: os limites das Macrozonas são orientativos dos perímetros urbanos e estarão
sujeitos a compatibilização com as leis especificas.

87



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

ANEXO II
MAPA 02- MACROZONEAMENTO URBANO DE LONDRINA
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Observação: os limites das Macrozonas são orientativos dos perímetros urbanos e estarão
sujeitos a compatibilização com as leis especificas.

ANEXO III
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GLOSSÁRIO
I. Agricultura Familiar: modalidade de agricultura cujos estabelecimentos se enquadram

simultaneamente nas seguintes condições fundamentais:

(a) direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor;

(b) trabalho familiar superior ao trabalho contratado;

(c) estabelecimentos com área não superior a 48 hectares, o que corresponde a 04 vezes o módulo

fiscal municipal .

II. Agroquímicos: adubos químicos e agrotóxicos em geral, incluindo herbicidas, fungicidas,

acaricidas e biocidas em geral;

III. Agrossilvipastoril: conjunto das atividades relativas A agricultura, silvicultura e pecuária;

IV. Aluguel Social: beneficio temporário concedido pelo poder público com o objetivo abrigar a

população em condições de vulnerabilidade social nos casos de emergência por calamidade

pública ou em programas de habitação de interesse social conforme definições previstas em lei;

V. Área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação, calculada pelo seu

perímetro externo;

VI. Área não computivel: área construída que não é considerada no calculo da Area máxima de

construção permitida no lote;

VII. Áreas Verdes: Areas com cobertura vegetal arbórea nativa ou introduzida, arbustiva ou rasteira,

que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas

cidades;

VIII. Assistência Técnica Gratuita: trabalho técnico especializado e gratuito destinado A população

socialmente vulnerável;

IX. Bens Socioambientais e culturais: conjunto do patrimônio histórico e artístico, arquitetônico,

cultural, ambiental, natural, paisagístico, arqueológico, material e imaterial, edificações, lugares de

interesse para preservação, bens culturais, centros históricos e monumentos;

X. Coeficiente de Aproveitamento: relação entre a area construída máxima permitida no lote para a

zona em que se localiza e a Area do lote, excluída a Area não-computável;

XI. Coeficiente de Aproveitamento Básico: relação entre a Area edificada, excluída a área não-

computável, e a area do lote, outorgado gratuitamente;

XII. Coeficiente de Aproveitamento Máximo: relação entre a área edificada, excluída a área não-

computável, e a Area do lote, outorgado onerosamente ou gratuitamente como incentivo, definido

de acordo com a capacidade de suporte e impactos decorrentes do adensamento construtivo e

populacional;

XIII. Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: relação entre a Area edificada, excluída a área não-

computável, e a área do lote, abaixo do qual ele sera considerado subutilizado;
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XIV. Concessão de Direito Real de Uso: instrumento que autoriza o uso de imóveis urbanos públicos

ou particulares para fins específicos conforme previsto em lei, de forma remunerada ou gratuita,

por tempo certo ou indeterminado;

XV. Concessão de Uso Especial para fins de Moradia: instrumento que autoriza o uso de imóveis

públicos para fins de habitação de interesse social conforme requisitos previstos em lei;

XVI. Desapropriação: ato administrativo pelo qual a Unido ou o Estado transforma um bem privado
em bem público mediante indenização, motivados por utilidade pública ou interesse social,

conforme requisitos previstos em lei;

XVII. Economia Solidária: conjunto de experiências econômicas que compartilham alguns traços

constitutivos e essenciais de solidariedade, cooperação mútua e autogestão comunitária;

XVIII. Estrutura Urbana: conceito que engloba o conjunto de infraestrutura urbana, desenho urbano,
serviços e equipamentos públicos;

XIX. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA-RIMA: conjunto de
dados e análises técnicas destinado a prever e controlar impactos sobre o meio físico, biológico,
socioeconômico conforme definições da Resolução CONAMA N° 001 de 23 de janeiro de 1986 e
legislação afeta;

XX. Imóveis Urbanos Contíguos: imóveis limítrofes com outros imóveis urbanos, separados por uma
ou mais divisas;

XXI. Impacto Urbanístico: impacto físico-funcional na paisagem urbana, no meio socioecon6mico e
cultural, causado por um empreendimento ou uma intervenção urbana;

XXII. Incomodidade: relativo a incômodo;

XXIII. Incômodo: potencialidade ou efeito gerado pela atividade incompatível com o bem-estar coletivo
e os padrões definidos para uma determinada área;

XXIV. Instituto do Abandono: modalidade de perda da propriedade pelo abandono voluntário do titular
conforme definições previstas em lei;

XXV. Logradouro Público: espaço de propriedade pública e de uso comum e/ou especial da população
destinados a vias de circulação e espaços livres;

XXVI. Lote ou data: parcela de terra delimitada, resultante de loteamento ou desmembramento, inscrita
no Cartório de Registro de Imóveis, com pelo menos uma divisa lindeira A via de circulação
pública servida de infraestrutura básica e cujas dimensões devem atender aos indices urbanísticos
definidos pela Lei do Plano Diretor e Leis especifica;

XXVII. Parcelamento do Solo: subdivisão de imóvel sob a forma de loteamento para fins urbanos ou
desmembramento;
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XXVIII. Pólo Gerador de Tráfego: uso ou atividade cujo funcionamento gera interferências no trafego do

entorno, impondo necessidades de area para estacionamento, embarque e desembarque de
passageiros, carga e descarga de mercadorias;

XXIX. Potencial Construtivo: produto resultante da multiplicação da area do lote pelo Coeficiente de

Aproveitamento da zona em que se localiza;

XXX. Regularização fundiária: conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que
visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, conforme
requisitos previstos em lei;

XXXI. Residencial Multifamiliar: edificação destinada a mais de uma unidade habitacional;
XXXII. Residencial Unifamiliar: edificação destinada a moradia para uma única família;

XXXIII. Sistema Viário: area utilizada para via de circulação, parada ou estacionamento de
pedestres ou veículos;

XXXIV. Solo: compreende o espaço terrestre, subterrâneo e aéreo, este último abrangendo qualquer
elemento natural ou construido, visível da area pública e passível de exploração econômica;

XXXV. Tombamento e Listagem de bens de interesse de preservação: instrumentos de proteção e
preservação dos bens de valor histórico-cultural e ambiental para a população, conforme
definições previstas em lei;

XXXVI. Usucapião Especial de Imóvel Urbano ou Rural: direito de propriedade adquirido sobre imóvel
urbano ou rural mediante exercício da posse por determinado tempo, sem contestação, observados
os requisitos previstos em lei;

XXXVII. Vazio Urbano: terreno em perímetro urbano não-edificado e/ou não-utilizado adequadamente em
relação aos usos e atividades estabelecidos para a zona em que se localiza.
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ANEXO IV

RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA

92



PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA CONSULTORIA

PGM-GERÊNCIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E NORMATIVOS

PARECER Ng 1175 / 2018

()MAO CONSULENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

REQUERENTE/INTERESSADO: SECRETARIA DE GOVERNO

ASSUNTO: Análise parcial de Projeto de Lei do Novo Plano Diretor Municipal.

REFERENCIA: SEI 19.005.081804/2018-17 — 84.003973/2018-55

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI INSTITUINDO 0 NOVO
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE LONDRINA: ANALISE PARCIAL. CARÁTER DELIBERATIVO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CABÍVEL.
DISPOSITIVOS REFERENTES A GESTÃO DEMOCRÁTICA. ANALISE DE CONSTITUCIONALIDADE E

LEGALIDADE..

1.- SÍNTESE DA CONSULTA.

A Secretaria Municipal de Governo consulta esta Procuradoria a respeito do Projeto de Lei
acima mencionado, realizado pelo IPPUL, que institui o novo Plano Diretor Participativo do Município de
Londrina, especificamente quanto aos seguintes temas, veiculados na consulta:

"Considerando a minuta encaminha pelo IPPUL, referente el revisão da Lei Geral do Plano Diretor
Participativo do Município de Londrina, solicito analise e parecer jurídico quanto à natureza
deliberativa do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, bem como quanto aos
dispositivos referentes à Gestão Democrática (Seção IV — da Gestão Democrática; Art. 36, ll e Art.
139) e, eventual afronta à autonomia do ente federative.

Foi determinada pelo Gabinete da PGM a urgência na apreciação do presente expediente,
e na sequência, após a Cota 2232, disponibilizado à PGM acesso ao Processo SEI 84.003973/2018-55,
onde se localiza a integralidade da minuta do PL onde residem as dúvidas a serem dirimidas.

Eis, em apertado resumo, o processo até o momento. Passemos à análise.



2.- NOSSAS CONSIDERAÇÕES.

Antes de tudo, deve ser ressaltado que a análise prévia pela Gerência de Assuntos
Legislativos e Normativos da Procuradoria-Geral do Município de projetos de atos normativos emanados
do Poder Executivo deve se pautar em seus critérios formais sendo indevida a incursão deste órgão de
assessoria jurídica na adoção, ou não, da medida ou da política pública encetada na proposta, próprios da
atividade politico-administrativa (e não jurídica), salvo nos casos de flagrante inconstitucionalidade ou
ilegalidade.

Outrossim, foi concedido prazo ínfimo para a análise do presente projeto por esta
Gerência, de apenas 2 dias úteis. E preciso ressalvar, conforme tem constado nas manifestações da GALN,
até para o fim de se resguardar a atuação da Procuradoria, que a análise célere pode, em algum grau,
prejudicar a extensão e a profundidade do opinativo. Complementarmente, é preciso consignar que a
distribuição de matérias em regime de urgência interfere, invariavelmente, nos prazos de consultas
anteriormente distribuídas à consultoria jurídica. Por fim, a regra não pode ser usurpada pela exceção, de
modo que a maioria das consultas sejam remetidas com o pedido de urgência.

Também aclaramos que a minuta analisada é aquela constante do documento SEI
1505234, constante do Processo SEI Relacionado 84.003973/2018-55, sendo que o presente parecer
somente a tal minuta se refere, em detrimento de outras que eventualmente já constem no presente
expediente ou que venham a ser criadas. A PGM não se responsabiliza por eventuais modificações
posteriores em minutas e/ou no texto final que não tenham sido encaminhados a este serviço jurídico
para análise.

Por fim, e até em função do prazo mínimo concedido, ressaltamos de partida que este
parecer cingir-se-6 à análise pontual das questões levantadas pelo consulente — até porque seria
impossível aprofundar-se a análise de todo o projeto do Plano Diretor em dois dias. Logo, como as
perguntas forma formuladas de maneira pontual, é de se considerar que, quanto ao restante do texto do
projeto legislativo a secretaria consulente não possui quaisquer dúvidas, quanto a seu alcance,
constitucionalidade e legalidade.

consulente.
Feitos tais destaques prévios, passemos â análise das duas questões erigidas pela

2.1.-

Quanto à natureza deliberativa do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Municipal, essa Gerência, há muito, vem emitindo seus opinativos no sentido de que não se pode
atribuir ao vocábulo "deliberativo", que normalmente acompanha a norma de criação de conselhos
locais, o sentido de obrigatoriedade em sua observância pela Administração Pública.

Há discussão doutrinária acerca da natureza jurídica dos conselhos, entendendo, a
corrente majoritária, que cuidam-se de entidades públicas, de participação ativa da população na
elaboração de políticas públicas, e não de meros órgãos estatais, estes, segundo Hely Lopes Meireles [in
Direito Administrativo Brasileiro, 342 ed. São Paulo : Malheiros, 2008, p. 69] definiveis como centros de
competência instituídos para o desempenho das funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é
imputada à pessoa jurídica a que pertencem, sendo meras partes das entidades que integram, não
possuindo personalidade jurídica, nem vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes,
mas na área de suas atribuições e nos limites de sua competência funcional expressam a vontade da



entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos, manifestados através de seus agentes (pessoas
fisicas).

Portanto, conclui a doutrina majoritária que os conselhos, embora não dotados de
personalidade jurídica e geralmente criados no âmbito da Administração Pública, não podem ser tratados
como meros órgãos desta, no sentido de subserviência, posto que representam uma instância de
discussão e elaboração de políticas (no caso, de urbanísticas), não apenas formados por agentes públicos,
mas também por representações dos diversos segmentos da sociedade civil e com autonomia para
proposições que, nem sempre, poderão convergir com a vontade do ente politico a que se encontra
vinculado.

Do ponto de vista de sua natureza jurídica, os conselhos são chamados de "órgãos estatais
especiais", ou, ainda, de "espaços públicos institucionais", ou seja, locais onde a sociedade civil e o
governo por ela eleito dialogam diretamente, através dos conselheiros escolhidos para a participação no
respectivo conselho.

Contudo, para a formatação de normas de caráter abstrato e força coercitiva, entendemos
que faleceria ao futuro Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial competência para tanto,
ainda que a norma aqui analisada trate de seu "caráter normativo".

Com efeito, dispõe a Lei Orgânica Municipal (LOM), em seu art. 64, que "os Conselhos
Municipais constituem-se em organismos representativos, criados por lei especifica, com a finalidade de
auxiliar as ações e o planejamento das políticas a serem implementadas nas áreas de sua competência".

O regramento constitucional municipal, portanto, não prevê qualquer poder normativo ou 
deliberativo aos Conselhos Municipais, sendo sua função precipua auxiliar a Administração nas questões
relativas a sua área de competência.

Por seu turno, o Projeto de Lei aqui analisado, previu que o Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial constituir-se-ia num "órgão" (o que difere da regra matriz da LOM) e
com caráter "deliberativo" (art. 128), em suposto atendimento à Lei 10.257/2001, muito embora não se
tenha localizado na norma geral federal (Estatuto da Cidade) qualquer disposição nesse sentido.

Em verdade, ainda que normas jurídicas locais prevejam que determinados conselhos
municipais terão "poder deliberativo" em suas manifestações, a única interpretação possível de tais
previsões legais, para compatibilizá-las com o Principio Democrático, deve ser no sentido de que as
decisões do Conselho serão tomadas por meio de deliberação entre seus membros (conselheiros), ou
seja, através de votação acerca das pautas que lhes sejam encaminhadas para consulta.

Assim, quando um conselho "delibera" sobre determinado assunto, ele está sujeitando tal
proposição à análise de seus membros, que, tomando conhecimento da questão, votarão (deliberarão)
qual a melhor solução que entendem pertinente para tal quaestio.

Feita tal deliberação, haverá a expedição de um ato administrativo — Resolução —onde o
conselho exporá sua percepção acerca da matéria, e o encaminhará ao Poder Executivo, o qual, por sua
vez, tomará tal aconselhamento em conta em sua decisão, podendo utilizá-lo ou não em sua definição do
caso.



Em nosso sentir, com todo o respeito a eventual entendimento contrário, não haveria
como entender-se que a Resolução de um Conselho, ainda que tenha derivado de uma "deliberação" dos
conselheiros, possuiria a capacidade de impor ao Chefe do Executivo um dever de conduta, posto que
somente a lei assim o pode determinar.

Não se perca de vista que, pelo Principio Democrático, os Prefeitos e os Vereadores são
eleitos para o exercício do mandato em nome da população, tendo como limite de sua atuação,
exatamente, a lei, que assim representa a vontade geral e abstrata da população, externada por seus
representantes eleitos.

Vincular-se a vontade licita do Poder Executivo local em administrar a cidade
"deliberação" de qualquer conselho, a nosso sentir, não é a interpretação mais adequada que se pode ter
dos Princípios Democrático e da Legalidade, porque, afinal, pelo processo eletivo a população escolheu
aquele que se entendeu mais apto para a tomada de tais decisões, e os conselheiros, ainda que se
submetam a um processo eletivo próprio, não foram para tanto escolhidos pela população, na forma do
processo eleitoral.

Enfim, ainda que em determinadas leis conste que o conselho possua "caráter
deliberativo", a nosso entender isso significa que a opinião final do conselho deva ser tomada por meio
de deliberação, ou seja, de votação entre seus membros, mas não que tal "deliberação" será vinculante
ao Chefe do Executivo, ou seja, que a Resolução tomada pelo Conselho terá que ser obrigatoriamente
acatada pelo Administrador local.

A Resolução, tal como um parecer jurídico, por exemplo, aponta um caminho, uma opinião
abalizada, tomada através da discussão com a sociedade civil em campo próprio, para que aquele a quem
a população incumbiu o dever de tomar as decisões da cidade possa decidir. Mas tais deliberações não
podem ser tomadas como uma obrigação de atendimento pelo Administrador Público, vinculando sua
decisão a respeito do tema, que pode ser perfeitamente tomada em sentido diverso, desde que de forma
devidamente motivada.

Assim, tanto pelo principio democrático quanto pelo principio da legalidade estrita é que
nos afigura impossível que às resoluções de qualquer conselho seja dada o alcance próprio de leis,
determinando quais as ações que deve o Poder Púbico tomar ou não, sem lei que assim o defina.

0 "poder deliberativo" que se pretende conferir ao Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão e Territorial no art. 128 de sua norma criadora deve assim dizer respeito à formulação de
sugestões para as políticas públicas de sua área de competência, e não ao funcionamento da
Administração Municipal, em substituição às autoridades administrativas no tocante 5 conveniência e
oportunidade quanto à tomada de suas decisões.

Tanto é assim que as atribuições do art. 129 da proposta legislativa demonstram o caráter
de aconselhamento que as deliberações que o Conselho deverão ter, quando previu-se, por exemplo, a
incumbência de "encaminhar as deliberações das Conferências da Cidade" (inc. V), de "emitir parecer
sobre projetos de lei de interesse de políticas urbanas" (inc. XI), de "emitir parecer sobre Ely" (inc. XIII), de
"emitir resoluções, com as deliberações, pareceres e recomendações do Conselho" (inc. XV), etc. Essa
previsões de competências, em nossa visão, possuem respaldo na Lei Orgânica, constituindo-se formas
de aconselhamento e auxilio, próprios dos conselhos, para a atividade administrativa.



Por fim, essa também parece ser a fórmula utilizada no Conselho Nacional das Cidadesjij. ,
que conquanto seja definido como "um órgão cole giado de caráter consultivo e deliberativo, integrante
da estrutura básica do Ministério das Cidades", em verdade "tem por finalidade formular e propor
diretrizes para o desenvolvimento urbano e metropolitano", ou seja, aconselhando ao Poder Executivo
acerca daquilo que se entende como a melhor solução para questões fundiárias, habitacionais, de
saneamento ambiental, trânsito, transporte, mobilidade urbana, etc.

2.2.-

Quanto às prescrições no projeto de lei que visam assegurar a Gestão Democrática da
cidade, são as seguintes disposições que se pretende ver verificadas pela PGM, quanto à sua legalidade e
constitucionalidade:

Art. 16. Entende-se por gestão democrática a garantia da participação e deliberação de
representantes dos diferentes segmentos da população, por intermédio de associações e entidades
representativas, nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de investimentos
públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.

Art. 17. Será assegurada a participação e deliberação das pessoas e das entidades da sociedade civil
organizada na definição das políticas públicas, diretrizes, programas, planos e projetos contidos
neste Plano, de modo a garantir o controle social direto das atividades públicas e o pleno exercício
da cidadania.

Art. 36. 0 Poder Público deverá promover instrumentos de criação conjunta das politicos públicas
com as comunidades locais, desde a realização de diagnóstico prévio, projetos, execução e
monitoramento, com resposta eficiente aos anseios sociais adotando as seguintes estratégias:

(—)
II. Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o Poder Executivo e
Legislativo, atendidas as disposições legais;

Art. 139. 0 Sistema de Informações para o Planejamento Municipal - SIPLAM objetiva assegurar a
produção, o acesso, a distribuição, o uso e o compartilhamento de informações indispensáveis
implementação do Plano Diretor Municipal.

De partida, não se conseguiu apreender qual seria a pertinência temática entre o art. 139
da proposta com a consulta formulada, haja vista que tal artigo diz respeito â assunto totalmente diverso
(SIPLAM) ao do questionamento (Gestão Democrática da cidade).

Já quanto aos demais artigos — 16, 17 e 36, II — não se vislumbra, a principio, qualquer
iniquidade em tais disposições.

A participação da população na gestão da cidade, desenvolvida por tais prescrições no
Novo PDPML, possuem respaldo tanto no art. 182 da CF121 quanto no Estatuto das Cidades:



,

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os
seguintes instrumentos:

I — órgãos cole giados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;

11— debates, audiências e consultas públicas;

Ill — conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal;

IV — iniciativa popular de projeto de lei e de pianos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano;

V— (VETADO)

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea Ido inciso III
do art. 42 desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as
propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como
condição obrigatória para sua aprovação pela Camara Municipal.

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão
obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno
exercício da cidadania.

Nos artigos do projeto de lei ora analisado, a expressão "deliberação" deve ser
interpretada tal como anteriormente explicitado neste parecer, ou seja, no sentido de que as definições
em conjunto (recitus: deliberações) das políticas públicas almejadas pela população devem ser tomadas
em conta, de maneira efetiva, pelo Poder Púbico.

Mas não no sentido impositivo ou determinativo da expressão, a significar que haja uma
vinculação direta e invariável entre o agir administrativo e o conteúdo da deliberação da gestão
democrática, que deve ser tomada em conta como um dos elementos — sem dúvidas dentre os principais,
mas não único — para a formulação da política pública.

Tal prioridade e importância são inclusive destacados no art. 36, II, do projeto de lei, no
sentido de que tais proposições (tomadas em conjunto entre a sociedade civil e o Poder Público) devem
ter papel de destaque, de superioridade, na adoção de políticas públicas urbanas, mas desde que
"atendidas as disposições legais", a significar os limites e parâmetros que vinculam (esses sim!) a
Administração.

3. CONCLUSÃO

Considerando-se assim objetivamente os elementos constantes do presente expediente,
limitados pela urgência determinada na aoreciacão deste expediente. bem assim como a análise apenas 
dos artigos mencionados na consulta, que foi expressamente formulada de maneira restritiva quanto ao 
seu conteúdo, opinamos que a minuta de projeto de lei ora analisada, em seu plano formal, não nos
parece incidir em inconstitucionalidade ou ilegalidade, não se vislumbrando óbices senão a ressalva
interpretativa, com relação ao vocábulo "deliberativo" e variantes, acima elencada.



Acaso se entenda por pertinente, sugerimos que tais expressões ("deliberativo",
"deliberação" e variações) sejam retiradas ou substituidas da proposta legislativa, o que afastaria
quaisquer posteriores divergências de interpretação, quando da aplicação concreta da lei, quanto ao
alcance de tais termos.

De outra banda, considerando a divisão temática de competências no âmbito interno da
PGM, sugerimos que o expediente seja encaminhado à GPPUMA, a fim de se manifestar acerca do
projeto de lei apresentado.

o parecer que se submete à apreciação superior.

RESSALTE-SE QUE 0 PRESENTE OPINATIVO SOMENTE PASSA A TER VALIDADE JURÍDICA
APÓS SUA APRECIAÇÃO, CONCORDÂNCIA E ASSINATURA PELO GABINETE DA PGM, SEM 0 QUE
CUIDAR-SE-it DE MERA MINUTA DE PARECER.

Londrina, 19 de novembro de 2018.

j_l_lInformações obtidas em htto://www.iDea.eov.brioarticipacao/conselhos/conselho-nacional-de-combate-a-discriminacao-Igbt/134-conselho-nacional-das-
cidades/270-conselho-nacional-das-cidades acessado em 16.11.2018.

LK Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 12 0 plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 29 A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 32 As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 42 É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei especifica para area incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
Ill - desapropriação com pagamento mediante títulos da divida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

FABIO CESAR TEIXEIRA
Procurador do Município de Londrina — Matricula 14168-2
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JOÃO LUÍS MARTINS ESTEVES
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio n° 422/2018 — IPPUL

ILMO. SR. AILTON NANTES
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

ILMO. SR. DR. JUAREZ PAULO TRIDAPALLI
Secretário Municipal de Governo

Londrina, 21 de novembro de 2018.

Assunto: Encaminha Relatórios do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina

Prezados,

Considerando a Lei Federal n° 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, servimo-nos do presente para apresentar os
relatórios referentes as 04 Etapas do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina.

Os volumes apresentam as atividades desenvolvidas desde novembro de 2017 que culminaram na minuta do Projeto
de Lei referendada pela população em Conferências Municipais realizadas em agosto e setembro de 2018.

Ademais, representam a síntese das propostas elaboradas pela equipe técnica multidisciplinar responsável pelo
trabalho e das propostas elaboradas pela população de Londrina que esteve presente nos 26 eventos participativos
realizados exclusivamente para esta finalidade, em diversas regiões do município.

Os documentos encartados, que deverão compor o ANEXO IV da Minuta do Projeto de lei do Plano Diretor,
referem-se a:

• Relatório Final da Etapa 1 - PROPOSTA METODOLÓGICA (volume único de capa verde), com a definição do método
participativo, das equipes de trabalho, das atividades e resultados das etapas posteriores, incluindo o relato das reuniões
técnicas e da 10 e 2° Audiências Públicas.

• Relatórios Parciais da Etapa 2 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA (02 volumes de capa roxa), com o relato das
reuniões técnicas e dos 10 primeiros Fóruns de Participação realizados junto à população da cidade e dos Distritos.

• Relatórios Finais da Etapa 2 - AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA (07 volumes de cadernos técnicos de capa
roxa), a apresentação de dados técnicos sobre o município referentes as atividades humanas, produtivas, o ambiente
natural e construido.

• Relatórios Parciais da Etapa 3 - DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES (02 volumes de capa marrom), com o relato das
reuniões técnicas e dos 10 últimos Fóruns de Participação realizados junto à população da cidade e dos Distritos para a
elaboração das Diretrizes do Plano Diretor em cada regido referentes à infraestrutura, serviços urbanos, habitação,
transporte, desenvolvimento econômico, emprego e preservação ambiental.

• Relatório Final da Etapa 4 — MINUTA DA LEI GERAL (03 volumes de capa azul), com o relato das Conferências
Municipais realizadas para a aprovação das Diretrizes do Plano Diretor que resultaram na minuta do projeto de Lei,
incluindo as Macrozonas Urbanas e Rurais e os Instrumentos Urbanísticos. Anexo, Parecer do Conselho Municipal da
Cidade- CMC sobre a minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor de Londrina.

Além dos relatórios supracitados, encaminhamos também avaliação do ICLEI - Local Governments for
Sustainability sobre a revisão do Plano Diretor de Londrina.

Atenciosamente,

Roberto Ales Lima Jr.
Diretor Presidente - I UL

Avenida Duque de Caxias, 635 Jardim Mazei II CEP 86015-901 fone (43) 3372-4723
Londrina — Paraná e-mail ippul©Iondrina.prgov.br
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O ICLEI — Governos Locais pela Sustentabilidade, principal rede
global de governos locais e subnacionais comprometidos com o
desenvolvimento sustentável, manifesta por meio desta carta, seu
apoio ao Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina (PDPML).

onweicieLorg

Conectando mais de 1500 governos locais e subnacionais no mundo e
mais de 70 associados na América do Sul, o ICLEI promove soluções,
ferramentas e intercâmbios de experiências para multiplicar
conhecimento e fortalecer oportunidades de implementação de
agendas globais a '1(N/el local.

Associado à rede ICLEI desde 2016, o município de Londrina
demonstra comprometimento exímio com a promoção da agenda da
sustentabilidade. Assumindo o compromisso com o Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima e Energia, Londrina concluiu seu inventário de
Gases de Efeito Estufa em 2017. Integrou ainda nossas delegações
em eventos internacionais como a Conferência das Nações Unidas
para a Mudança do Clima (COP-23) em 2017 e a International
Standardization Sustainable City Club.

Como resultado desta trajetória compromissada, em 2017, a Região
Metropolitana de Londrina foi selecionada para o Projeto INTERACT-
Bio: Ação Integrada pela Biodiversidade. Financiado pelo BMU
(Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança
Nuclear da Alemanha) por meio da Iniciativa Internacional de Clima
(IKI), o Projeto é implementado no Brasil, na India e na Tanzânia pelo
ICLEI, sob liderança técnica do Centro de Biodiversidade e Cidades
(CBC). Tendo como objetivo promover a integração intersetorial e
multinivel para a inclusão das considerações da biodiversidade em
instrumentos de planejamento territorial, o Projeto contribui para o
alcance das Metas Globais para a Biodiversidade ratificadas pelo
Brasil em 2010.



O reconhecimento dos serviços ecossistêmicos e das soluções
baseadas na natureza como elementos estratégicos para o
desenvolvimento urbano norteia a ação do Projeto. Nesse sentido, a
Região Metropolitana de Londrina vem trabalhando na perspectiva de
adaptação a eventos extremos, sobretudo relacionados A
desregulação do ciclo hidrico decorrente das mudanças climáticas,
tendo como eixos centrais de atuação soluções a partir da
implementação de corredores ecológicos e proteção de mananciais de
abastecimento.

Assim, o PDPML se faz fundamental para o alcance dos objetivos do
Projeto e de outros Marcos Globais de Sustentabilidade, como o
Acordo de Paris, ODS e Nova Agenda Urbana. Observa-se, em suas
seções, significativo destaque para soluções baseadas na natureza
(como por exemplo, a promoção de parques lineares como estratégia
para a drenagem urbana), incentivo A agricultura familiar, medidas
para promover o desenvolvimento de baixo carbono e resiliente, além
da interação entre os meios urbano e rural, em consonância com
estes objetivos e com as atividades desenvolvidas pelo Projeto
INTERACT-Bio.

Considerando os marcos do Estatuto da Cidade (Lei Federal n°
10.257/2001) e do Estatuto da Metrópole (Lei Federal n°
13.089/2015), o INTERACT-Bio reconhece Pianos Diretores
Estratégicos (PDEs) e Pianos de Desenvolvimento Urbano Integrados
(PDU1s) como instrumentos centrais para a potencialização dos
serviços ecossistêmicos locais por meio da implementação das
soluções baseadas na natureza, integrando-as As agendas de
planejamento urbano e desenvolvimento econômico. Compreende-se
o PDPML como componente articulador não so de uma agenda
municipal, como também regional, desempenhando um papel chave
no desenvolvimento da Região Metropolitana de Londrina.

Nota-se ainda expressiva conformidade com as diretrizes acordadas
no âmbito da Nova Agenda Urbana, firmada pelo Brasil durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento
Urbano Sustentável (Habitat Ill), em outubro de 2016. Dentre elas, a
importância da função social da terra, a garantia de acesso a serviços
públicos, a redução de vulnerabilidades e a integração dos eixos de
mobilidade, que se apresentam como estruturantes no PDPML.

Finalmente, o processo participativo de elaboração do PDPML
contempla a importância de um desenvolvimento equitativo e centrado
nas pessoas, harmonizando aspectos sociais, ambientais e
econômicos. A ênfase à gestão democrática e ao caráter
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metropolitano, assim como o combate aos processos de periferização
e gentrificação, representa um importante passo rumo à construção de
uma cidade inclusiva, resiliente e próspera.

At vista do exposto, o ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade
reitera a relevância da Minuta de Lei proposta e reforça a pertinência
de sua aprovação e implementação como um mecanismo efetivo de
consideração dos Marcos Globais na gestão municipal.

Cordialmente,

Rodrigo de Oliveira Perpétuo
Secretário Executivo
ICLEI - América do Sul

ICLEI
Governos

Locai pela
Sustentabilidade

ICLE1 Am& ita du Sul
Rua M.-anvils. de itu, 70 • 14° andar
CEP 0122 510 Paulo. SP • Brasil
(.55 II) 5084-3G79 - 5084-3082 • 98460-6440
miel-sams@icleiorg
womidelorgisams

!GI! Coi0mbla
Area Metropolitana do Valle de Aburra
Carter, 53 Nr 403 - 31
Me:10h Antioquia Cultobia
iclei-colornhiaiLaideias
answicleixegisamsies

Secretariado Ma radial
Kaiser-1riedrich-5t:7 • 53113
Bonn - Alemanha
(+49-2243) 576299-08 • 976299-01
womicielorg



W



1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

Plano Diretor Municipal de Londrina

PDML
Revisão 2018-2028

Relatório Final da Etapa 1
Proposta Metodológica

Volume: único
Emissão: 15/12/2017
Revisão: 24/09/2018

PLANO DIRETOR
LONDRINA 2018/2028

Unidos,Construiremos o Futuro



•
•
•

•
•
•
•
• / •

-•
P P LI L

•
•

•
•
•
• REINALDO GOMES RIBEIRETE
• Diretor-Presidente do IPPUL
•
• JOSÉ VICENTE ALVES DO SOCCORRO
• Diretor de Planejamento Urbano
• Coordenador da Revisão do PDML
•
• ELISABETH APARECIDA ALVES
• Gerente de Pesquisa e Plano Diretor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUNICIPIO DE LONDRINA PR

PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BELINATI

ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA ETAPA 1
Ana Flávia Galinari
Elisabeth Aparecida Alves
Maria Eunice Garcia Ferreira

Estagiária:
Giovanna Andrade Meneguelli

Dezembro de 2017

•



O

•
•
•
•
•
•

Este documento apresenta os resultados obtidos na ETAPA 1 do processo de Revisão do
Plano Diretor do Município de Londrina — PDML (2018-2028).

A ETAPA 1 - PROPOSTA METODOLÓGICA consiste no planejamento participativo das
etapas seguintes do Plano Diretor do Município de Londrina com a definição do plano de
trabalho e do método participativo a serem desenvolvidos, além do detalhamento das
atividades e resultados de cada etapa.

O conteúdo é dividido em três partes:
•
• PARTE 1 — PROPOSTA METODOLÓGICA
• Descrição da metodologia em sua versão final, após a realização de
• Audiências•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

PARTE 2 — RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ETAPA 1
Reuniões Técnicas
Divulgação
1° Reunião Pública de Lançamento do PDML
1° Audiência Pública
2° Audiência Pública

PARTE 3— ANEXOS
Lista de Equipes e Entidades
Lista para levantamento de dados
Lista de documentos de formalização das equipes de trabalho
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o PARTE 2 25

1.

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO 

PROPOSTA METODOLÓGICA 
2.1. Aspectos Técnicos e Conceituais  
2.2. Processo de Construção Coletiva 
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1. CONTEXTUAL IzAçÃo

Esta proposta Metodológica destina-se a instrumentalizar o processo de revisão do Plano Diretor
• Municipal de Londrina em vigor, tem como objetivo atualizar as estrategias, medidas e ações destinadas

a orientar a gestão e o ordenamento do território municipal.
• O Plano Diretor esta definido no Estatuto das Cidades (2001) como instrumento básico para
• orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. E uma lei
• municipal elaborada pela prefeitura com a participação da Camara Municipal, sociedade civil e de
• classes, universidades, ONG's que visa estabelecer e organizer o crescimento, o funcionamento, o
• planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimentos.
• Tem como objetivo principal, direcionar as ações de poder público visando compatibilizar os
• interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização, os princípios da
• reforma urbana, o direito à cidade e à cidadania, a gestão democrática da cidade.

• Para tanto, procura explicitar os levantamentos e estudos a serem realizados, os produtos a
• serem apresentados e o modus operandi das atividades de revisão do Plano Diretor Participativo,

• incluindo a metodologia de trabalho necessária à leitura atual da realidade e à formulação das propostas

• para o desenvolvimento municipal. Apresenta o roteiro sequencial das atividades a serem executadas

• durante a revisão do Plano, expresso na forma de um cronograma de atividades, visando possibilitar o

• adequado andamento do trabalho.

• O Plano Diretor vigente foi aprovado através da Lei Municipal ng 10.637, de 24 de dezembro de

• 2008 e, considerando que o § 3g do artigo 40 da Lei Federal ng 10.257/2001 — Estatuto da Cidade -

• 
estabelece que o Município deva aprovar a Lei de Revisão do Plano Diretor em no máximo 10 anos após

• a vigência da Lei anterior, conclui-se que o prazo limite para a aprovação da referida Lei vence no ma's

• de dezembro de 2018.

• Tendo em vista que a revisão de um Plano Diretor, sobretudo em municípios do porte e

• complexidade de Londrina, constitui um processo cuja especificidade requer um longo tempo de

• 
elaboração face ao grande volume de trabalho e ao elevado número de reuniões de discussão e de

411/ 

consulta a população, depreende-se que o prazo disponível é consideravelmente curto para uma

• empreitada de tamanha magnitude.

• 
O documento deverá ser encaminhado ao Legislativo Municipal até o mês de setembro de 2018,

• 
para que a Camara tenha tempo suficiente de analisar o documento internamente e realizar as

• 
audiências públicas necessaries, o que reduz o período de elaboração do trabalho a um total de 18
meses desde março 2018.•

Agrava ainda mais essa condição o fato de que no inicio de 2017 a Administração Municipal não
dispunha de recursos para contratar, sequer parcialmente, serviços de terceiros para o trabalho de

•
• 

revisão do Plano Diretor. O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina — IPPUL, mesmo com o
seu reduzido quadro técnico, ficou então responsável por desenvolver as atividades para efetivar a

•

• revisão do documento atual.
• Para elaborar a revisão do Plano Diretor em tão limitado intervalo de tempo e em condições tão
• adversas, é necessário adotar uma estratégia de trabalho extremamente objetiva e bem estruturada que•
•
•
•
•
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abordagem. Em qualquer dessas situações, contudo, o Plano representa um corte temporal na realidade,
• como se ao longo de uma película de cinema fosse retirado um dos seus fotogramas para exame em
• maior nível de detalhe. Mais importante que o plano, entretanto, é o processo de planejamento e a

•
•
•

permitisse executar o trabalho com os recursos humanos e técnicos disponíveis no prazo previsto,
• principalmente diante da escassa folga de cronograma para absorver qualquer eventual atraso
• operacional na elaboração do trabalho.
9 Para viabilizar essa condição, tornou-se fundamental contar com a efetiva participação de

servidores dos diversos organismos do Município, capazes de fornecer informações atualizadas quanto a
evolução dos aspectos da realidade abrangidos pelas suas areas de atuação e que pudessem compor o

• escopo do Plano Diretor, e ainda opinar sobre as alternatives de solução dos eventuais problemas ou

• disf unções neles identificados.

111/ Paralelamente, foram estabelecidos acordos de cooperação com as instituições de ensino

• superior de Londrina que possuem cursos em areas afins com os campos de abordagem do trabalho, a

• exemplo das Areas de planejamento e gestão territorial, ambiente natural e construido, políticas públicas

• e suas subareas, entre outras. Tal cooperação permite participar por meio de projetos de pesquisa ou de

• extensão no âmbito de cada departamento, sem ônus para o Município ou para as instituições

• acadêmicas envolvidas.

A consecução da estratégia de trabalho supra citada tomou como ponto de partida a revisão do

• Plano Diretor vigente, envolvendo a recuperação e atualização das conclusões do mesmo, bem como

• em trabalhos correlatos, com vistas a se elaborar uma síntese do diagnostico servindo como documento

• básico para atualizar a leitura da realidade e também como estrutura para discussão e plataforma

• conceitual para subsidiar o desenvolvimento do trabalho em suas fases subsequentes.

• 
A formulação da referida síntese do diagnostico deve estar alinhada com o elenco de temas a

• 
serem privilegiados no processo de revisão do Plano Diretor, cuja seleção sera definida em

• 
correspondência aos principais problemas identificados e as prioridades mais funcionais para o

• 
desenvolvimento do município, e que deverão alicerçar a construção das diretrizes e propostas do Plano.

• 
O trabalho parte do pressuposto de que o Plano Diretor constitui um "momento" no processo de

• 
planejamento, que pode coincidir com o seu ponto de partida, ou representar um elo na sua corrente, a
exemplo do que ocorre quando da revisão de diretrizes existentes, como é o caso da presente

•

• suas finalidades promover a revisão dos pianos diretores que se sucedem no tempo, orientando e

• estrutura institucional destinados a colocá-lo em pratica e a proceder à sua continua avaliação e
realimentação.

Nesse sentido, Londrina conta, desde 1993, com um &gap municipal de planejamento,
denominado Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbana de Londrina — IPPUL — que tem como uma de

5 monitorando, na sequência, o processo de implementação desses pianos. Neste momento a tarefa que
se impõe é a de promover a revisão do Plano Diretor aprovado em 2008, segundo os preceitos da Lei

• Federal 10.257/2001 — Estatuto da Cidade — e as recomendações do PARANACIDADE.
• A Proposta Metodológica ora apresentada constitui-se no primeiro passo desse processo de
• revisão e traz as contribuições da Equipe Técnica Municipal, do Grupo de Cooperação Técnica e dos
• participantes da 1Q. e 2Q Audiências Públicas realizadas em 09 de novembro e 06 de dezembro de 2017.

•
•
•
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2. PROPOSTA METODOLÓGICA

O Plano Diretor municipal constitui um conjunto de normas, projetos, propostas e diretrizes
destinadas a discipliner, orientar e estimular o desenvolvimento socioeconômico e físico-territorial do
município. Apesar de ser elaborado como trabalho técnico, o Plano Diretor reveste-se de natureza
eminentemente política, tendo sido definido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade como o
instrumento básico das políticas municipais de desenvolvimento e expansão urbana.

Do ponto de vista prático o Plano Diretor apresenta-se como um documento de natureza
• complexa, composto por vários conteúdos de tipologias diversas. Pelo fato de se propor a ordenar o
• processo de desenvolvimento do município no seu todo, abrange necessariamente um amplo espectro
410 de abordagem, envolvendo desde aspectos legais vinculados ao ramo do direito urbanistico, até projetos
• de desenvolvimento agrário, e de implantação, ampliação e melhoria de infraestrutura e serviços
• urbanos, passando por propostas de reformulação de procedimentos e normas na esfera da

411 administração municipal.

• Por isso, a revisão do Plano Diretor envolve numerosos levantamentos e estudos voltados

• caracterização do território, através de uma investigação de caráter estrutural, da mesma forma que
estudos sobre os processos de desenvolvimento do município e de evolução das condições de vida da

411 sua população, constituindo abordagem de cunho histórico. Finalmente, a elaboração do Plano Diretor

• deve contemplar o cruzamento dessas duas linhas de tratamento, para efeito de se aquilatar a

• compatibilidade e adequação das estruturas físicas do território As demandas da sua população e da sua

• economia.

411 A Proposta Metodológica, portanto, deve traduzir a complexidade das multiples investigações do

• Plano Diretor e estar estruturado de forma a ensejar o adequado cumprimento das atividades voltadas A

411 consecução dos objetivos para ele estabelecidos. Estes devem ser definidos a partir dos anseios e

• 
reivindicações da comunidade, sendo necessário adotar procedimentos operacionais que permitam

• 
cumprir cabal e tempestivamente os requisitos dessa empreitada.

411 Sucintamente são explicitadas abaixo as etapas do trabalho, a descrição dos métodos

• 
empregados na execução das atividades, a forma de participação no trabalho da comunidade e dos

• agentes governamentais envolvidos com o planejamento, bem como o modelo de elaboração,
implementação e controle do Plano Diretor.

Salienta-se o caráter preliminar da presente proposta, visto que sua aprovação somente se dará
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 

ao final da Etapa 1 — Proposta Metodológica, com a realização dos eventos participativos e a compilação
das contribuições realizadas durante a etapa.•

•
•
•
•
•
•
•

2.1. Aspectos Técnicos e Conceituais
A elaboração de um Plano Diretor municipal requer a utilização de um processo intelectual

sistematizado que assegure o conhecimento ordenado da realidade do município objeto de estudo.

•
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Como esta se apresenta de forma multifacetada, ern seus diversos componentes, bem como complexa
quanto às relações desses componentes entre si e com a realidade circundante — tanto em escala
espacial como temporal — é imprescindível dispor-se de um instrumental cognitivo de elevado rigor para
se navegar com segurança através dos diversos aspectos que a realidade estudada revela.

Para que essa abordagem resulte em conhecimento organizado, utiliza-se um modelo analítico
interpretativo da realidade segundo o qual um espaço antropico é o resultado do trabalho produtivo
humano acumulado no tempo sobre um determinado lugar, sendo esse trabalho regulado por mediações
determinadas pela avaliação das condições de sustentabilidade do lugar, frente As demandas da
sociedade em seu processo de reprodução.

O teor da mediação é fruto do aprendizado da sociedade sobre as características do seu habitat,
engendrando tal processo a cultura dessa sociedade quanto A natureza e A sua relação com ela.
Evoluindo no tempo, o processo dá origem aos diversos modos de regulação do comportamento humano
em convívio social no território, dentre os quais se inscreve o planejamento, em suas múltiplas formas e,
no caso do ordenamento das cidades, como atividade reguladora de cunho governamental.

Seguindo esse marco conceitual, o processo cognitivo a ser adotado para a caracterização do
objeto de trabalho pressupõe a existência de:
- um sistema de atividades humanas, constituído pela população que ocupa um determinado lugar;
- um sistema de atividades produtivas, expresso pelas atividades econômicas que essa população

realiza;
- um sistema de sustentação natural, dado pela base física natural;
- um sistema de sustentação adaptado, representado pelas estruturas e processos implementados

pelo homem;

- um sistema de controle de informações, identificado pela atividade intelectual de produção de saber
sistemático sobre a realidade e;

- um sistema de controle de decisões, traduzido na atividade intelectual, política e institucional de
mediação das ações humanas, consideradas em todos os seus campos de manifestação.

De forma sucinta são explicitadas abaixo as etapas do trabalho, a descrição dos métodos
empregados na execução das atividades, a forma de participação no trabalho da comunidade e dos
agentes governamentais envolvidos com o planejamento, bem como o modelo de elaboração,
implementação e controle do Plano Diretor.

2.2. Processo de Construção Coletiva
Como o Plano Diretor constitui o instrumento de política que rege o processo de

desenvolvimento do município no seu todo, deve contemplar o conjunto dos aspectos da realidade e
sujeitar a totalidade da sua população, tendo, necessariamente, que ser elaborado de forma a integrar
da maneira mais completa possível, a população por ele abrangida. Apesar de sua execução — pela
natureza das questões tratadas — não prescindir do concurso de especialidades técnicas, é fundamental
a participação da população durante toda a revisão do Plano, sobretudo quando da conclusão de cada
uma das etapas do trabalho.

•';:p at; .
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Isto porque o Plano não so deve refletir o mais fielmente possível os anseios da população,
como forma de assegurar o sucesso da sua implementação, mas também porque dado o fato de que o
mesmo deve obrigatoriamente ser transformado em lei, a prévia aprovação das diretrizes nele contidas
pela sociedade aumenta o seu grau de integridade na passagem pelo processo de aprovação no
Legislativo Municipal, onde fatalmente estará submetido a pressões de interesses corporativistas.

A participação da população deverá envolver desde consultas aleatórias na etapa de
levantamento de informações, até procedimentos sistematizados e formais, a exemplo de fóruns de
participação, audiências e conferências públicas, a serem realizadas em momentos estratégicos da
elaboração do Plano.

A população também poderá convocar reuniões públicas para debater a revisão do Plano
Diretor, bem como apresentar propostas a serem incorporadas aos documentos oficiais do PDML, desde
que estejam de acordo corn a presente Proposta Metodológical.

O processo de participação, além da comunidade local, deverá envolver os funcionários da
administração municipal e os quadros dos poderes públicos federais e estaduais com atuação no
Município.

2.2.1. Identificação dos agentes e grupos sociais
Com a promulgação do Estatuto da Cidade — Lei Federal ng 10.257/2001 — foi instituida a

"gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de pianos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano", estabelecido como diretriz geral para ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (inciso II do Art. 2g).

Desde então, ao longo dos anos, a administração municipal tem identificado os atores sociais
presentes no município, suas territorialidades e formas de organização. Além da identificação realizada
durante a elaboração do Plano Diretor Participativo de 2008, com a realização das seis Conferências da
Cidade e demais conferências setoriais, entre outros eventos de caráter participativo (audiências
públicas, fóruns), o contato corn os diversos segmentos da sociedade tem se intensificado.

Tanto o cerimonial do município, quanto os órgãos municipais que realizam estes eventos
participativos tem mantido atualizados os cadastros e o contato com os representantes dos diversos
segmentos (movimentos populares, entidades sindicais de trabalhadores e patronais, entidades
profissionais, acadêmicas e de pesquisa e organizações não governamentais) no momento da
divulgação dos eventos (Anexo 3 - Entidades).

2.2.2. Mobilização Popular e Divulgação
A etapa de mobilização popular para o Plano Diretor é de fundamental importáncia,

considerando a leitura comunitária referente aos aspectos socioeconõrnicos, de uso e ocupação do solo,

I Os eventos participativos de iniciativa popular referem-se à sugestão apresentada na ocasião da 1° Audiência Pública como
"Autoconvocação de Audiências".

li



ambientais, de infraestrutura e de mobilidade, relacionados a todo o território municipal, com a finalidade

de propor novas diretrizes para o enfrentamento dos principais problemas que diariamente afetam a

cidade e o município.
• Para que a mobilização seja efetiva, a divulgação exerce papel fundamental, devendo para tanto

• serem utilizados no mínimo os seguintes meios de comunicação: jornais, sites da prefeitura e do IPPUL,

• redes sociais, bem como panfletos, banners e cartazes a serem distribuídos em postos de saúde,

• creches, escolas municipais e outros equipamentos públicos aos quais a população tem acesso.

• Cartazes deverão ser fixados nos pontos de ônibus, no interior dos veículos e nos terminais urbanos.

• O município também poderá divulgar matérias sobre os eventos participativos de discussão do

• Plano Diretor em emissoras de rádios e televisão e a população ainda terá acesso aos servidores do

• IPPUL que poderão informar sobre o andamento dos trabalhos, bem como esclarecer quanto aos

• conteúdos do mesmo. Esse processo de divulgação com vistas à mobilização popular deverá ocorrer

• durante todas as etapas previstas para a revisão do Plano Diretor.

• A mobilização da comunidade foi iniciada através da explanação que os técnicos do IPPUL

fra fizeram ao público presente nas 16 audiências públicas que a Administração Municipal convocou para a

• construção do Plano Plurianual — PPA (2018-2021) do Município. Em continuidade, a mobilização nas
etapas subsequentes será pautada no Termo de Referência do PARANACIDADE e no Estatuto da
Cidade, em especial por meio dos eventos participativos.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.3. Equipes e Atribuições
Como referido na Contextualização deste trabalho, o processo de revisão do Plano Diretor será

desenvolvido com a colaboração de servidores da Administração Municipal, do Legislativo Municipal, das
Universidades, dos Órgãos Públicos das Administrações Federal e Estadual, das Entidades Profissionais
e Órgãos de Classe, dos Conselhos Municipais, da Sociedade Civil e das Organizações não
Governamentais, de modo a maximizer o acesso ás informações e dados necessários, envolver a
inteligência e expertise dos cooperadores na construção do Plano e a assegurar o caráter participativo
do processo.

Nesse sentido, propõe-se a formalização de três equipes:
I - Equipe Técnica Municipal;
It - Grupo de Cooperação Técnica;
Ill - Grupo de Acompanhamento.
Os meios de contribuição das equipes serão ajustados no decorrer do trabalho, considerando as

especificidades dos objetivos a serem alcançados e os recursos disponíveis. As informações sobre
composição e responsabilidades de cada uma são descritas a seguir.

I - Equipe Técnica Municipal - ETM
Do ponto de vista da participação dos funcionários da administração municipal na revisão do

Plano Diretor, essa prática começa pela constituição de uma Equipe Técnica Municipal — ETM —

12
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composta por servidores municipais cujas especialidades profissionais e funções possuam afinidade com

a gestão do processo de planejamento. (Anexo 1 ETM)
Essa equipe tem como responsabilidade não só o levantamento de dados e fornecimento de

informações, mas, principalmente, a discussão e avaliação dos produtos parciais e finais obtidos ao
longo do trabalho. Para assegurar o êxito desse processo, desde o inicio, o IPPUL tem realizado
reuniões de nivelamento dos conhecimentos da equipe para informer a seus membros quanto A natureza

e objetivos do Plano Diretor, a fim de capacitá-los a assumir os diversos encargos decorrentes da
aprovação da lei de revisão do Plano Diretor.

II - Grupo de Cooperação Técnica GCT
O processo de revisão do Plano Diretor deverá contar com o envolvimento das instituições de

Ensino Superior de Londrina que possuam cursos afins com os assuntos a serem abordados na revisão
do Plano. Docentes e pesquisadores serão convidados a participar da formulação da Proposta

Metodológica e do processo de construção coletiva, bem como da discussão sobre os produtos
elaborados em cada uma das etapas do trabalho.

O convénio de cooperação técnica deverá ser feito também junto aos Órgãos Públicos das
esferas Estadual, Federal e junto As Entidades Profissionais de Classe (Anexo 2 — GCT) atuantes na
Area de desenvolvimento urbano para contribuição com dados técnicos, materiais e experiências na
atuação especializada, sobretudo na etapa de diagnóstico do município.

Em termos de atribuições dos profissionais de cada Area de conhecimento, cada qual irá
contribuir na correspondente esfera de conhecimento técnico tendo por base os seis sistemas previstos
no Anexo 4 — Plano de Encargos. Dentro das possibilidades de cada Area de conhecimento, as
proposições de cada um dos sistemas serão debatidas posteriormente com o grupo de cooperação
técnica a fim de verificar eventual sobreposição ou incompatibilidade.

III - Grupo de Acompanhamento - GA
O Grupo de Acompanhamento da revisão do Plano Diretor será constituído por um

representantes de 22 conselhos municipais de Londrina, 5 representantes do Conselho Municipal da
Cidade e pelos demais representantes da sociedade civil, segundo os critérios de representatividade
previstos no Conselho Nacional, no Conselho Estadual das Cidades e referendado pela Recomendação
Administrativa número 01/2017 e Consulta 130/2016 do Ministério Público do Estado do Paraná. Não
deverão participar do Grupo de Acompanhamento aqueles que já fazem parte da Equipe Técnica
Municipal e do Grupo de Cooperação Técnica. Em síntese, a Tabela 01 apresenta a composição
proposta.

Tabela 01- Composição do Grupo de Acompanhamento

Representação
% estabelecida no
Conselho Nacional

das Cidades

Número de
membros conforms

porcentagem

Números
arredondados

13



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I - Conselhos Municipais de Londrina2 42,3 27 27

II - Movimentos Populares com
atuação no desenvolvimento
municipal

26,7 17,040 17

Ill - Entidades sindicais de
trabalhadores com atuação no
desenvolvimento municipal

9,9 6,318 6

IV - Entidades sindicais de
empresários com atuação no
desenvolvimento municipal

9,9 6,318 6

V - Entidades profissionais.
acadêmicas e de pesquisa com
atuação no desenvolvimento
municipal

7 4,467 4

VI - ONGs com atuação no
desenvolvimento municipal

4,2 2,680 3

VII — representante da Câmara dos
Vereadores

0 0 1

Total 100 63,824 64

• A função deste grupo é contribuir com a leitura comunitária e o trabalho de mobilização,

4110 divulgação, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas durante a revisão do Plano

41/ Diretor, opinando sobre os produtos obtidos em cada etapa. Tendo em vista que o Plano Diretor deve

410 pensar o município como um todo, as representações não ficarão restritas as entidades atuantes apenas
no desenvolvimento urbano.

110 Além de assegurar o acesso formal da sociedade civil ás decisões, o Grupo de

5 Acompanhamento terá como objetivo resguardar a integridade do Plano de eventuais desvios das

411/ propostas que vierem a ser construídas com a participação popular.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

22.4. Reuniões e Eventos Participativos
Durante a revisão do Plano Diretor serão realizadas reuniões técnicas e eventos públicos de

ample participação como Audiências, Reuniões de Inciativa Popular3 Fóruns de Participação e
Conferências, detalhados a seguir.

2 Os conselhos municipais foram inseridos em substituição aos representantes do Poder Público, conforme previsto no Conselho
Nacional das Cidades. Considerando que 27 membros dos conselhos equivalem a 42,3% do Grupo de Acompanhamento, o
número de integrantes dos demais segmentos seguiu a proporcionalidade indicada.

3 Os eventos participativos de iniciativa popular referem-se à sugestão apresentada na ocasião da 19 Audiência Publica como
"Autoconvocação de Audiências". Este sugestão visa ampliar o número de reuniões e incluir localidades diferentes daquelas
inicialmente indicadas para a realização dos Fóruns de Participação.

14
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Audiências Públicas
São eventos abertos à participação de toda a população, realizados na primeira etapa da revisão

do Plano, a fim de apresentar a metodologia de trabalho elaborada pela Equipe Técnica Municipal,
coletar sugestões e dar início ao processo participativo.

Serão realizadas 2 Audiências Públicas com os seguintes temas:
la Audiência - Apresentação da Proposta Metodológica e

Audiência - Formação do Grupo de Acompanhamento
As audiências públicas serão convocadas oficialmente pela Prefeitura com antecedência minima

de quinze dias da data da sua realização, precedidas de ampla divulgação do seu conteúdo para atingir
o maior número possível de pessoas.

Não sera exigida inscrição prévia para as audiências, porém os participantes assinarão lista de
presença e os assuntos tratados serão secretariados e registrados em audio e video que irão compor o
relatório sobre a participação popular, devendo ficar à disposição para a consulta após a conclusão da
Audiência. A Equipe Técnica Municipal terá o encargo de analisar a sugestões advindas da Audiência
que foram pertinentes à adaptação da metodologia nesta fase do trabalho.

Eventos de Iniciativa Popular ou por Autoconvocação
E requisito legal e vontade comunitária que o Plano Diretor supere o conteúdo técnico com

garantias ao debate popular e ao fomento de uma cultura de participação.
Os eventos de iniciativa popular podem ser compreendidos entre os instrumentos de gestão

democrática previstos no Art. 43 da Lei na 10.257/2001 - Estatuto da Cidade vez que, por iniciativa
popular, também são legítimos os projetos de lei e de pianos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano. A iniciativa popular ou "autoconvocação" é reconhecida então como método legitimo e OW no
processo de revisão do PDML desde que atenda aos procedimentos descritos nesta Proposta
Metodológica. Ressalta-se ainda que todos os custos e trabalhos necessários para a realização desses
eventos tais como divulgação, organização e conteúdos serão de responsabilidade do(s) autor(es) da
convocação.

Fóruns de Participação
Sao eventos abertos à participação de toda a população, realizados nas diversas regiões da

cidade incluindo a Area rural do município de Londrina. O objetivo geral desses eventos é a troca de
informações, experiências e percepções sobre os desafios do município e a construção coletiva de
soluções e prioridades. Resgatando a finalidade e natureza do Plano, a importância da participação
efetiva da comunidade nesses eventos deve resultar não somente no atendimento de suas
necessidades, mas também na conscientização do papel de cada cidadão como agente transformador
da realidade.

Serão realizados 24 (vinte e quatro) Fóruns de Participação organizados nos seguintes temas:
- 08 para iniciar o processo de revisão com apresentação dos objetivos do trabalho e diagnósticos;
- 08 para formulação das diretrizes e proposição após os levantamentos das necessidades de cada

lugar;

15
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- 08 para ajustar as diretrizes e proposições ao território municipal e ao texto da lei geral

A Tabela 02 e a Figura 01 apresentam as regiões do município onde os Fóruns de Participação

serão realizados.

Tabela 02: Locals para realização dos Fóruns de Participação.
Ng Territorki Bacias Local
I Area Urbana do Distrito Sede

(Região Central)
Bacias dos Ribeirões Jacutinga e Três
Bocas

Região Central

2 Area Urbana e Rural do Distrito
Sede (Regido Norte)

Bacias do Ribeirão Jacutinga Regido Norte

3 Area Urbana e Rural do Distrito
Sede (Regido Oeste

Bacias dos Ribeirões Jacutinga, Três Bocas
e dos Apertados

Região Oeste

4 Area Urbana e Rural do Distrito
Sede (Região Leste)

Bacias dos Ribeirões Jacutinga, do
Limoeiro. Três Bocas e dos Apertados

Região Leste

5 Area Urbana e Rural do Distrito
Sede (Região Sul e Espirito Santo)

Bacias dos Ribeirões Três Bocas, dos
Apertados e Tibagi

Regido Sul

6 Area Urbana e Rural do Distrito de
Warta

Bacias dos Ribeirões Jacutinga, Couro de
Boi, dos Cágados e das Abóboras

Distrito de Warta

7 Area Urbana e Rural dos Distritos
de Maravilha, Irerê e Paiquerê

Bacias dos Ribeirões dos Apertados,
Marrecas, Taquara, Barra Funda e Tibagi

Distrito de Maravilha,
Irerê e Paiquerê

8 Area Urbana e Rural dos Distritos
de Sao Luiz, Guaravera e Lerrovilie

Bacias dos Ribeirões dos Apertados,
Taquara, Barra Funda. Apucaraninha e
Tibagi

Sao Luiz, Guaravera
e Lerroville

Fonte: Equipe Técnica Municipal,

A Tabela 03 apresenta informações sobre os Distritos Rurais de Londrina que subsidiaram seu
agrupamento. Considerando a abrangência dos Distritos agrupados, poderá ser adotada a rotatividade
dos locais dos fóruns de participação referentes As etapas 2, 3 e 4.

Tabela 03: Distribuição territorial e populacional

DISTRITO TERRITÓRIO POPULAÇÃO
ADMINISTRATIVO AREA URBANA AREA RURAL URBANA RURAL TOTAL

Warta 64,16 HA 28,92 KM2 1.105 450 1.555
Distrito Sede (1 26.436,36 HA 342,59 KM2 484.456 5.089 489.545
Espirito Santo (*) 178,33 KM2 (**) (**) (**)
São Luiz 62,39 HA 145,73 KM2 762 831 1.593
Guaravera 118,83 HA 175,15 KM2 2,229 1.636 3.935

Lerroville 82,42 HA 300,52 KM2 1.673 2.102 3.775
Maravilha 44,94 HA 128,17 KM2 485 501 986
Irerê 201,46 HA 141,28 KM2 1.421 896 2.317
Paiquerii 99,23 HA 210,06 KM2 1.319 1.676 2.995

() O perímetro urbano do Distrito Sede se sobreptie ao território do distrito administrativo do Espirito Santo em 2.350,19 HA.
(**) O IBGE (CENSO 2010) não considerou a população do Distrito do Espirito Santo, prevista na Lei 5.842/94, em virtude da

existência de conflitos (sobreposição de Areas) entre esta Lei e a legislação que dispõe sobre a area urbana municipal. Assim,
a população do Distrito do Espirito Santo esta computada na do Distrito Sede. Organização dos dados: PMUSMPOT,DPIGPI.

Fonte: Perfil de Londrina adaptado por Equipe Técnica Municipal
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Figura 01: Abrangência dos locals para realização dos Fóruns de Participagio

Legenda
Perimetro Urbano

Regiões
CZ3
Distritos

Distrito-Sede

Espirito Santo

fj Guaravera

ireri

Lerreville

Moray Ma

Paiqueri

  Sic Luiz

LIII Warta

Guenivers

Lenora

'141/4,

O 1.2a6 5 7.5 10
simmems=mmiGuilimetros

A

Fonte: Equipe Técnica Municipal.
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Conferências Municipais
São amplos espaços de debate democrático e deliberação, com a participação da população em

geral. Na revisão do Plano Diretor de Londrina, as Conferências deverão ocorrer na etapa final do
processo com o objetivo principal pactuar as propostas elaboradas por toda a sociedade durante os
Fóruns de Participação, dando voz e voto aos anseios da população quanto conteúdo geral do Plano, ou
seja, as políticas, diretrizes, instrumentos, formas de gestão e participação no sistema de planejamento
municipal. Assim para finalizar o a revisão do Plano serão realizadas 2 (duas) conferências municipais:

- 14 Conferência Municipal - Eleição de delegados e suplentes;
- 24 Conferência Municipal - Aprovação da minuta da Lei Geral do Plano Diretor.

Além dos eventos mencionados, deverão ser realizadas reuniões técnicas de coordenação, de
capacitação ou qualificação com a presença da Equipe Técnica Municipal (ETM), do Grupo de
Cooperação Técnica (GCT) e do Grupo de Acompanhamento (GA). Essas reuniões tem o objetivo de
dividir tarefas, promover o acompanhamento do cronograma, planejar estratégias sobre os conteúdos a
serem desenvolvidos em cada uma das etapas e preparar os eventos participativos a serem realizados
com toda a população.

2.3. Etapas do Trabalho
O processo de revisão do Plano Diretor sera desenvolvido em quatro etapas descritas na

sequência:
Etapa 1 - Proposta Metodológica
Etapa 2- Avaliação Temática Integrada
Etapa 3 - Diretrizes e Proposições
Etapa 4- Minuta da Lei Geral

•
• 2.3.1. Etapa 1 — Proposta Metodológica

• Esta primeira etapa envolve a definição da estrutura de coordenação da revisão do Plano, a
divulgação do trabalho e a mobilização da comunidade para participar do processo, a pactuação da
proposta metodológica e a definição das atividades a serem desenvolvidas nas etapas seguintes, bem
como a definição do modo de participação da comunidade na revisão do Plano.

Reunião Pública de Lançamento
Realizada para marcar o lançamento oficial do processo de revisão do Plano Diretor, tendo como

objetivo esclarecer a população sobre a natureza e objetivos do trabalho, a importância e as funções do
processo local de planejamento e a necessidade de mobilização e participação da população nesse
processo, desde a fase de elaboração do Plano.
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12 Audiência
Após a Reunião Pública de lançamento da revisão do Plano, sera realizada a primeira Audiência

Niblica, com o objetivo de apresentar e aprovar a Proposta Metodológica, elaborada pela equipe técnica

municipal.

22 Audiência
Após a realização da primeira audiência, feitos os esclarecimentos à população a respeito dos

procedimentos e etapas para a revisão do Plano Diretor, será convocada uma segunda Audiência

Pública somente para a definição dos representantes da sociedade civil que participarão do Grupo de

Acompanhamento, cuja função e atribuições foram descritas anteriormente.

2.32. Etapa 2— Avaliação Temática Integrada
Compreende a caracterização do objeto de trabalho, no caso, o município de Londrina, analisado

no seu contexto regional e em si, também conhecida coma etapa de diagnóstico, na qual devem ser

analisados inicialmente os seis sistemas supra referidos (sistema de atividades humanas, sistema de

atividades produtivas, sistema de sustentação natural, sistema de sustentação adaptado, sistema de
controle de informações, sistema de controle de decisões). O objetivo é identificar em cada sistema as
variáveis que constituem condicionantes, deficiências ou potencialidades da realidade.

A seguir, efetua-se o cruzamento das informações levantadas em cada um dos sistemas
analisados, para determinar o grau de compatibilidade o conflito entre eles e, ao final, efetua-se o
prognóstico da evolução dessas relações, para avaliar a propensão de avanço das virtudes ou de
agravamento dos conflitos observados.

A etapa da Avaliação Temática Integrada inicia-se pela caracterização dos seis sistemas
componentes da realidade descritos no Anexo 4 do presente documento, para efeito de se conhecer de
forma ordenada os elementos da base antrópica e da paisagem natural que possuem maior poder de
explicação sabre as condicionantes, deficiências e potencialidades presentes no processo de
desenvolvimento do município de Londrina.

12 ao 82 Fóruns de Participação (12 Ciclo de Debates — Etapa 2)
• Esses Fóruns deverão ser realizados ao final da etapa da Avaliação Temática Integrada para
• efeito de apresentar e debater com a comunidade as conclusões extraidas dos levantamentos, análises
• efetuados pela ETM, Grupo de Cooperação Técnica e o Grupo de Acompanhamento. Espera-se trocar
• informações, esclarecer dúvidas, colher sugestões e percepções da comunidade sabre os problemas e
• potencialidades do município.
• Os fóruns serão realizados de forma dinâmica devendo, num primeiro momenta, apresentar
• plenária as informações e qualificar todos os presentes para o debate e, em seguida, discutir temas
• especificas em grupos menores. As propostas discutidas, compiladas e aprovadas em grupo deverão ser
• apresentadas na plenária para apreciação e discussão de todos os presentes.

•
•
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•
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2.3.3. Etapa 3— Diretrizes e Proposições
Nesta etapa são formuladas as medidas apropriadas para superar as deficiências e aproveitar as

potencialidades identificadas. Deverá ser estabelecida uma hierarquia antra as propostas, segundo a

qual serão prioritárias aquelas cuja adoção cria condições para a implementação do maior número de

outras, ou para a solução da maior quantidade possível de problemas, ou ainda para maximização do

alcance social dessas propostas.

Integram esta etapa, por exemplo, as propostas destinadas a aumentar a oferta de infraestrutura

e serviços urbanos, as diretrizes para gestão dos espaços urbano e rural, alem da proposição de

medidas para o desenvolvimento econômico e para a melhoria das condições de vida da população.

92 ao 162 Fóruns de Participação (Ciclo de Debates da Etapa 3)
Esses Fóruns serão realizados ao final da etapa de Diretrizes e Proposições com o objetivo de

apresentar - para conhecimento, indagações, criticas e sugestões — as hipóteses de intervenção no

município obtidas a partir do diagnóstico. Essas hipóteses deverão ser convertidas em diretrizes e

estratégias para cada porção do território por meio do macrozoneamento municipal e urbano.
Na oportunidade serão colhidas as opiniões da comunidade sobre os conteúdos apresentados,

as quais serão em seguida analisadas conjuntamente pela Equipe Técnica Municipal, pelo Grupo de

Cooperação Técnica e o Grupo de Acompanhamento para avaliar a sua pertinência e possibilidade de

incorporação ao trabalho.

2.3.4. Etapa 4 — Minuta da Lei Geral
Nesta etapa explicita-se a proposta de legislação básica que resultará na minuta da Lei Geral do

Plano Diretor, incluindo as macrozonas urbanas e rurais do município e os instrumentos urbanisticos.

Os demais anteprojetos das leis complementares serão revisados posteriormente (uso e
ocupação do solo, os perímetros urbanos e dos distritos, do parcelamento do solo, do sistema viário, das
edificações, das posturas municipais e do meio ambiente, além de outras leis de cunho setorial que se
mostrarem necessárias).

Na sequência, procura-se, a partir de análises sobre a estrutura organizacional e o quadro
funcional do órgão encarregado do planejamento urbano em Londrina, definir os requisitos necessários
ao aperfeiçoamento do sistema de planejamento e gestão municipal. Trata-se da avaliação do papel do
IPPUL, analisando suas atribuições e competências, determinando os requisitos, caso necessário, para
ampliação e qualificação do seu corpo técnico e administrativo e redefinição do seu perfil operacional,
sobretudo quanto ao relacionamento com a sociedade e seus agentes.

17 ao 242 Fóruns de Participação (Ciclo de Debates da Etapa 4)
Esses Fóruns serão realizados ao final da Etapa 4, tendo como objetivo validar o

macrozoneamento junto à comunidade, bem como apresentar e colher propostas sobre a aplicação dos
instrumentos urbanísticos que deverão compor a legislação básica.
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Conferência Municipal
A primeira conferência municipal deverá ocorrer após os Fóruns de Participação e terá os

seguintes objetivos:

I - Eleger os delegados e suplentes da sociedade civil por segmento, na proporção indicada pelo

Estatuto da Cidade — Lei n° 10.257/2001.

II - Receber a indicação dos delegados e suplentes do poder público.

Ill — Sistematizar as propostas e as diretrizes elaboradas pela sociedade civil durante os Fóruns

de Participação.

411 2 Conferência Municipal
• A segunda conferência visa consolidar o processo democrático com a apresentação, discussão e

• aprovação da minuta da Lei Geral do Plano Diretor para posterior encaminhamento à Câmara Municipal

• de Londrina. Serão desenvolvidas as seguintes atividades:

111 I - Aprovar as propostas e diretrizes sistematizadas na 10 Conferência Municipal;

• II - Deliberar sobre os princípios, diretrizes, estratégias e objetivos propostos na revisão do Plano

• Diretor;

• Ill — Apreciar a minuta de Projeto da Lei Geral do Plano Diretor Municipal e deliberar sobre a

• aprovação do seu conteúdo por meio dos delegados representantes da sociedade civil e

• delegados indicados pelo Poder Público Municipal ou seus suplentes.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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2.4. Fluxograma da Metodologia

REUNIÃO PÚBUCA DE DIVULGAÇÃO

IstETODOLOGIA E ETAPAS
TRABALHO ETM GCT

reuniões
com

reuniões
com

ETM
GCT
GA

reuniões
co

ETM
GOT
GA

reuniões
com

ETM
GCT
GA

CONFERENCIA
eleição de delegados

26' CONFEORCIA
Mvegio da Minute de lei

1° AUDIÊNCIA

AUDIÊNCIA

08 FÓRUNS DE
PARTICIPAÇÃO

08 FÕRUNS DE
PARTICIPAÇÃO

08 FORUNS DE
PARTICIPAÇÃO

2.5. Cronograma de Atividades
O cronograma de atividades está ilustrado abaixo, conforme eventos detalhados na proposta

metodológica.
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA- CRONOGRAMA QUINZENAL
Rapas e atividades MAR I AEA 1 MAI I JUN I JUL 1 AGO I SET I OUT I NOV I DEE JAN I FEV I MAR ABA MAI JUN JUL j AGO I SET
1: PFKIIPORTA NIVOOOLAXICA
1.1. identificação das equipes e estrutura geral de ação
1.2. avaliação da capacidade existente (leitura crtica do PD)
1.3. rmblizaçáo cornunitifiria no R,'A
1.4. plano de trabalho
1.5. organização do FiELATORIO 1

1.8. reunião com Equpe Técnica Municipal
1.9. reunião com Grupo de Cooperação Técnica
2: AVAIJACAtt TERIATICA INTIORADA / DIAGNOSTIC°
2.1. coleta e sisternatizagAo de informações técnicas
2.2. análise de informações técnicas
2.3. definição dos objetivos do pavt.
2.4. organização do RELATOR° 2

2.6. reunião com Equpe Técnica Municipal X2.7. reunião com Grupo de Cooperação Técnica
2.8. reunião com Grupo de Aconpanhamento
& OMETRIZESEPROPOSICOIS / MACIFICCONSWENTO
3.1. elaboração do mac rozoneamento
3.2. definição de apões e prioridades
3.3. or. aniz to do RELATORIO 3

3.5. reunião com Equpe Técnica Municipal
36. reunião com Grupo de Cooperação Técnica
3.7. reunião com Grupo de Acorrpanhamento
4: ININUTA OA 1.113 E PLANO OE AÇA0 ...
4.1. definigão dos instrumentos urbanísticos
4.2. revisão do sistenvi de planejamento e gestão
4.3. elaboração da minuta de lei geral
4.4. or aniz Ao do RELATOR° 4

4.8. reundito com Equips Técnica tvtinicipal '
4.7. reunião com Grupo de Cooperação Técnica
4.8. reunião com Grupo de Acorrpanhamanto

4.11. Entrega da Ninuta do Projeto de Lei A C.ML.

III ATIVIDADES TÉCNICAS

EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
n: número de eventos

REUNÃO PREPARATÓRA

• FEUNLÃO DE QUALIFICAÇÃO
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BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei 10,257/2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana.
Brasilia, Camara dos Deputados, 2001, la Edição.

Decreto ng 1483, de 26 de setembro de 2007, regulamenta a Lei ng 15.229/2006.

Diretrizes do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina — PDPML.
httó://iDouliondrina.or.00v.br/index.ohololano-diretor-oarticioativo-2008/leaislacao-urbanistica.html

Instituto Pglis. htto://oolis.oro,br/

Lei rig 15.229 de 25 de julho de 2006, publicada no diário oficial rig 7276 de 26/07/2006, que dispõe sobre
as normas sobre as normas para execução do sistema das diretrizes e bases do planejamento e
desenvolvimento estadual.

Legislação e Política Urbana. Plano Diretor Municipal. Paranacidade. Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. htto://www.paranacidade.oró.bri 

Observatório das Metrópoles. htto://www.observatoriodasmetrocsoles.net/index.
Plano Diretor Participativo do Município de Londrina. htto://iooulloncirina.or.00v.br/index.pho/olano-
diretor-oarticipativo-2008.html 

Resoluções do Conselho Nacional das Cidades: rig 13, 25, 22, 34, 83.
htto://www.oaranacidade.oro.brimodulestonteudo/conteudo.oho?conteudo=77
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Proiam

1. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ETAPA 1

Este relatório apresenta resultados obtidos durante o desenvolvimento da ETAPA 1 da

Revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina.

Como forma de iniciar o processo de construção coletiva, foi formalizada a Equipe

Técnica Municipal (ETM) composta pelos técnicos do IPPUL e representantes das Secretarias

da Prefeitura Municipal, por meio do Decreto Municipal ng 423 de 29/03/2017, publicado no
Jornal Oficial ng 32274.

Na 1 g Audiência, foi apresentada a Proposta Metodológica elaborada pelo IPPUL e ETM,

com a colaboração dos representantes das Universidades no Grupo de Cooperação Técnica

(GCT). A ETM e o GCT têm o papel de fornecer suporte conceitual, metodológico e operacional

para todo o processo de revisão do Plano Diretor. A equipe do IPPUL é responsável pela

sistematização das informações obtidas em cada etapa por meio da composição de relatórios

parciais.

Na 2g Audiência foi formado o Grupo de Acompanhamento (GA), composto por
representantes dos diversos segmentos da comunidade, a ser instituído por Decreto Municipal.

Essas equipes deverão executar e acompanhar as atividades de revisão do PDML,
apresentar à população as análises e propostas elaboradas, além de promover a troca de
conhecimentos sobre os problemas e soluções para a cidade, aperfeiçoando a gestão e o
controle social sobre o desenvolvimento de Londrina.

Seguindo a Proposta Metodológica, os momentos de diálogo direto entre Poder Público e
sociedade devem ocorrer por meio de eventos participativos coordenados pela ETM com o
apoio do GCT e do GA. Esses eventos serão precedidos de Reuniões Técnicas com o objetivo
de tornar homogêneos os conceitos e definir a forma e o conteúdo a ser divulgado
população.

Entre os eventos necessários para a consecução da ETAPA 1 do PDML, são relatadas a
seguir as primeiras atividades de capacitação e divulgação com o resumo das Reuniões Gerais
com a Equipe Técnica Municipal, relatos da 1g Reunido Pública de Lançamento da Revisão do
Plano Diretor de Londrina e da lg e 2g Audiências Públicas com a população.

4 Este documento poderá ser substituído pelo Decreto Municipal que instituirá o Grupo de Acompanhamento e o Grupo de
Cooperação Técnica, após a realização das duas Audiências Públicas.
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1.1. Reuniões com Equipe Técnica Municipal - ETM

A 1Q Reunião com a ETM foi direcionada especificamente aos servidores públicos

municipais e ocorreu em 13/04/2017, na Prefeitura Municipal. 0 objetivo foi apresentar a

equipe de coordenação do PDML, discutir a estrutura metodológica básica a ser adotada e o

desenvolvimento das atividades técnicas e participativas. Além disso, foi indicada a ETM suas

atividades, responsabilidades e prazos por meio de um cronograma geral do trabalho de

revisão do PDML.

Após a realização desta primeira reunião, outras 06 reuniões gerais foram realizadas com

o objetivo de aprofundar as definições sobre o cronograma do trabalho, distribuir atividades de

levantamento de dados em grupos e concluir a versão da Proposta Metodológica a ser

apresentada na Audiência Pública.

Foram realizadas outras reuniões setoriais com membros desta equipe para apresentar e
avaliar dados técnicos específicos que serão utilizados nas etapas seguintes da revisão do

Plano.

Figura 01: Apresentação do PDML na 1g Reunião da ETM
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1.2. Divulgação e Mobilização Popular

As primeiras ações de mobilização e divulgação da revisão do PDML ocorreram entre
20/03/2017 a 23/05/2017 durante a realização das Audiências para a elaboração do PPA —
Plano Plurianual 2018-2021, como trabalho de aproximação com os grupos sociais de
interesse.

0 segundo momento de divulgação foi a Reunido de Lançamento do PDML realizada em
14/07/2017 com o objetivo de anunciar oficialmente o início das atividades de revisão do Plano
e convidar os munícipes para participação. Porém, a divulgação do PDML deverá ser continua
e espera-se atingir maior público a partir da primeira Audiência Pública e durante a realização
das pesquisas de campo da ETAPA 2.

Abaixo, é apresentado o material gráfico produzido para o PDML com a definição da
identidade visual dos produtos técnicos. Além disso, foram preparados anúncios para
divulgação dos eventos sobre Plano em websites, que serão apresentados na sequência.
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Figura 02: Modelo de banner das Reuniões e Audiências

Fonte: PMUIPPUL

1.2.1. Audiências Públicas do PPA

No inicio de cada uma das 16 Audiências do PPA, que ocorreram em diferentes regiões
da cidade e dos Distritos, a equipe do IPPUL pode apresentar de modo geral o trabalho que
será desenvolvido na Revisão do PDML, com uma breve demonstração das transformações
urbanas da respectiva localidade ao longo dos anos. Estiveram presentes mais de 1.400
pessoas de todas as regiões do município. A divulgação destes eventos foi realizada por meio
de convite oficial, anúncios no website da Prefeitura e em jornais de grande circulação.

Figura 03: Convite para Audiências do PPA e Divulgação do PDML no website da PML
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Fonte: htto://www 1 .londrina.onoov.bilindex.oho?ootion.com content&view=article&id=25857:ooa-2018-2021-e-
revisao-do-olano-diretor-oarticioativo&catid=21:olaneiamento4Itemid.147 
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Figura 04: Divulgação das Audiências do PPA e do Plano Diretor em veículos de
comunicação em geral

FOLHA Política
USTFORNIE FOLHA

PPA

Comecon a stirie de tudiéticias que Avila realizadas, ate raaio doge ano,
para ReLibortu,io do Plano Pindaunal (PPA) do periods de 2018 a 2021- 0 PPA
um documento que reúne as prioridades de populaças. Coin as principais demandas
e necessidades, estabelecendo matas de execuclio pura us pa:wimps quatro twos na
administractio onmicipal. A primeira IT1111iik0 foi no Conjura das Florin (zona std).
Nesta quint:446ra (sal, is loll?», nova audiencia„ sera realizada, tambein corn a
regitio sul, na Escola Municipal .DoutorCliudio de Almeida e Silva, na Rua Agnello
Theodora de Petals, 477A, Jardim Atlanta,

Plano Diretor
Antes da andiéncia pablice do PPA,-o lnsritutde Pesquisa e Pleuejamento Ultimo
de Londrina (7 ppul) lançou a processo de revisao do Plano Diretor Participavo,
que deve tier atualizado até zoiS, corn a particip*o da eotittundade, Sendo
instramentoparticipativo, a elaboravio e a fiacalizaçAo do Plano Diretor tirarem ear
feitas com oenvohainento do poder pablico e da sociedade civil, contando com
esforços de todos os seginentos du sociedarle.

Fonte: http://www.folhadelondrina.com.bricolunistastinforrne-folhalinforme-folha-972975.html

Tabela 01: Relação das Audiências do PPA

REGIÃO LOCAL DATA DA AUDIÊNCIA

1 SUL 1 Igreja Quadrangular

Rua Ulisses Rodrigues da Silva, nQ479 —
Conj. das Flores

20/03/2017

2 SUL 2 E.M. Dr. Claudio de Almeida e Silva

Rua Agnello Theodor° de Paula, 477-A - Jd.
Atlanta

22/03/2017

3 LESTE 1 EM Pedro Vergara Correa

Rua Antonia Martins de Oliveira, n°30 - C.H
Mister Thomas

27/03/2017

4 IREIRE EM Professora Aracy Soares das Santos

Rua Olivio Busse, n°203 - Distrito Irerê
28/03/2017

5 SAO LUIZ Centro Comunitário, ao lado da escola
Municipal Francisco Aquino Toledo

Rua Vasco da Gama, n°165 - Distrito São
Luiz

03/04/2017

6 OESTE 1 E.M Noêmia Alaver Garcia Malanga

Rua da Ginástica Olímpica, n°341

Jardim Olímpico

05/04/2017

7 OESTE 2 E. M Nina Gardemann 10/04/2017

7
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Rua Dragen Feld, n°73 - Jardim Tóquio

8 NORTE 1 E. M. Senador Gaspar Velloso

Rua Aliomar Baleeiro, n°175

Conj. Habitacional Sebastião de Melo Cesar

12/04/2017

9 LESTE 2 E. M José Garcia Viliar

Rua Pitangueiras, n°209 - Jardim Panorama
17/04/2017

10 CENTRO CMEI Valéria Veronesi

Rua Benjamin Constant, n°800 - Centro
19/04/2017

11 PAIQUERE E. M Armando do Rosário Castelo

Rua Alcina Alves Camargo, s/n - Distrito
Paiquere

24/04/2017

12 NORTE 2 E. M David Dequech

Av. Winston Churchill, n°1577 - Pq. Ouro
Verde

26/04/2017

13 GUARAVERA E. M John Kennedy

Rua Pernambuco, n°237 - Distrito Guaravera
02/05/2017

14 LERROVILLE E. M Professor Bento Munhoz da Rocha
Netto

Rua Santos, n°235- Distrito Lerroville

04/05/2017

15 WARTA Igreja Assembleia de Deus

Rua Londrina, n°467 - Distrito de Warta
15/05/2017

16 MARAVILHA Escola Municipal Prof. 2 Corina Mantovan
Okano

Rua Ivai, no 170 - Distrito de Maravilha.

23/05/2015

Fonte: PML
http://vvww1 Jondrina.pr.gov.brAndex.php?option=com_content&view=article&id.25857:ppa-2018-2021-e-revisao-do-

plano-diretor-participativo&catid=21:planejamento-&Itemid=147

Figura 05: Apresentação do PDML nas Audiências do PPA
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Figuras 06 a 11: Fotos das Audiências do PPA

Figura 06: Audiência do PPA - Região Sul 1

Figura 08: Audiência do PPA - Região Sul 1

Figura 10: Audiência do PPA - Região Oeste 2

Figura 07: Audiência do PPA - Região Sul 1

Figura 09: Audiência do PPA - Região Oeste 2

Figura 11: Audiência do PRA - Regido Oeste 2

•
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1.2.2. Reunião Publica de Lançamento do PDML

A Reunião Pública foi realizada em 14/07/2017 na Camara Municipal com a presença de

mais de 180 pessoas. 0 objetivo foi divulgar o inicio dos trabalhos de Revisão do PDML,

apresentar a equipe e os temas gerais para reflexão sobre os desafios do Plano Diretor de
Londrina. A apresentação considerou pontos positivos e negativos do município, os problemas
que enfrenta atualmente e as possíveis soluções.

A divulgação deste evento foi realizada por meio de convite oficial, anúncios no website
da Prefeitura e IPPUL, entrevistas para jornais de grande circulação na cidade.

Figuras 12 e 13: Divulgação no website da prefeitura http://www.londrina.pr.gov.br e outros
websites

t.OffORMA Amu* i infarmalie

IPPUL
,NSM,.TC, PCS.Qt.liSA I RAVE...AMEN r DI LCJNDRNA

Noticias Licitações Fate com a Prefeitura Serviços Online

ACESSO RAPID°

EitLICIO de impacto
de Vizinnança

Zonearnento Fac

Abertura de
Processos

Legislaçõo
Urbanistica

Conferencias -
Plano Diretor

Conferencias

Audiências

Forum de
Planejamento
Urbano

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Município prepara reunião pública para
lançamento da Revisão do Plano Diretor
Encontro sere no dia 14 de julho, na Câmara Municipal; processo de revisão deve ser
aprovado ern lei atão final de 2018

Escrito poilutiena Gonialves
-.7.ez,nts .it:Lrho Zal

G. Twee tar

A Prefeitura de Londrina, por meio do instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina liPPUL). ira
realizar reunido publica para Lançamento da Revisxio do Plano Diretor de Londrina 2017-2018. Toda a comunidade

convidada a participar da reuniAo, que ira ocorrer no dia 14 de julho. as 19 horas. na Sala de Sessões da Camara
Municipal de Londrina. na Rua Governador Parigot de Souza. 145.

Segundo o presidente do ipput Nado Ribeirete o processo de revisdo do Piano Diretor (PO) tem como premissa a
participaçõo da comunidade come um todo. inclusive de instituições de ensino, sociedade civil organizada e
entidades de classe, -Nosso objetivo maior é fazer um processo de atualizacAo e de prolecào de futuro para
Londrina, ou seja. acual,zar de maneira simples e objetiva, para que nõo haja excesso de nomenclaturas ou
situações que dificultem os processos, como ocorre hole-, destacou.

Ribeirete ressaltou que, por me* da Revisõo do Plano Diretor, alguns entraves que Inpedem Cu dificultam o

Fonte: PML
htto://iDoul.londrina.ormov.bdindex.ohoicomoonent/content/article. html?id=21 7
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Terça-feira, 23 de Jutho de or FOLHA DE LONDRINA
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Ippul prepara revisão decenal do Plano Diretor
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O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) começou a
preparar a revisão do Plano Diretor, que 4. o instrumento basico da política de
desenvolvimento e expansão urbana. A lei foi sancionada em 24 de dezembro de
2008 e dela derivaram outras oito normas que tratam do planejamento da cidade,
como o Código de Posturas, Código Ambiental, Parcelamento do Solo e Uso e

a. Ocupação do Solo (zoneamento urbano). A revisão decenal é unia exigência do
Estatuto das Cidades e deixar de fazê-la sujeita os agentes negligentes a responder
por improbidade administrativa.

f Iltkrao

giu&iCIOADe

Fonte: htto://www.folhadelondrina.00m.Or/Dolitica/iDoul-oreoara-revisao-decenal-do-olano-diretor-972223.html

Figura 14: Apresentação na Reunião Pública de Lançamento do PDML
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Fl. uras 15 a 20: Fotos da Reunido Pública de Lan

Figura 15: Apresentação da Reunião pela CML

Figura 17: Apresentação de dados municipais pelo
coordenador do PDML

Figura 19: Apresentação de dados municipals

amento do PDML

Figura 16: Abertura da Reunião pelo Presidente do
IPPUL

Figura 18: Apresentação de dados municipais

Figura 20: Encerramento da reunido após o momento
de contribuições gerais
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1.2.3. Lista de Presença da Reunião Publica de Lançamento do PDML

A UDIENIC IA PUBLICA

TEMA: Lanietnietitt , do Plano I )iirti n tie 1 Sitldlina 2017-201S

LN L NOME REGIÃO

DATA: 14/07/201.7
NORAMO: 1.90Ohn

LOCAL: Camara Munictpl de ton d r ina, Rua Patina de $ours. 145
ÇAo: Instituto de Pesquisa e Planejarnento Urbane de tondlrina - MIA

E-MAIL ASSINATURA
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AUDINC1A PÚBUCA

TEMA: Lançamento do Plano Diretor de London.) 2017-201g
DATA: 14/07/701/

HORAIUO: 1940hrs

W0111: Camara Municipal de londnua. Rua eaot de Souza, 145

AtiZACAO: Institute de Pesquisa e Plane lament() Urbano de londrina —1PPUt
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1.3. 12 Audiência Pública

A 18 Audiência Pública do PDML ocorreu em 09 de novembro de 2017, na CMEI Valéria
Veronesi (Super-creche). Teve como objetivo a apresentar da proposta metodológica, debater
e obter as contribuições da população. Estiveram presentes membros da Equipe de
Cooperação Técnica (15 pessoas), da Equipe Técnica Municipal (11 pessoas) e sociedade civil
(151 pessoas).

Este evento dá inicio à participação popular que deverá ocorrer durante todo o processo
de revisão do Plano, colaborando com o reconhecimento da realidade do município,
democratizando impressões e conhecimentos individuais, fortalecendo a gestão participativa e
a implementação do PDML.

A divulgação foi iniciada em 24/10/2017 por meio de convite oficial, anúncios no website
da Prefeitura e IPPUL, nas redes sociais da Prefeitura de Londrina, entrevistas em radio e
jornais de grande circulação.

Figuras 23 a 28: Divulgação no website da prefeitura, do IPPUL e na imprensa local
'Quinta. 286. outubro 6. 2017
1/enu Acess/Cxklade
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COPEL 63 wee de pura *aerate.
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lppul marca 1a audiência pública para revisão do
Plano Diretor de Londrina

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippub convocou uma
audiência publics no dia u de novembro para começar a debater a revisio do Plano
Diretor, norte bàsicoda politico de desenvolvimento e expansio urbana.
planejamento é composto por oito leis que devem ser enviadas à Camara Municipal
ate o final de 2018. A discussão com a comunidade acontecerit no auditório do

s. Centro de Educação Infiniti! Valéria Veronesi (Super Creche), na Rua Benjamin
Constant, 800, As igh.

Fonte: htto://www,folhadelondrina.com.bilooliticeiooul-marca-1-audiencia-oublica-oara-revisao-do-olano-diretor-de-londrina-
991480.html 
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Figura 29: Convite I Cartaz da 19 Audiência de revisão do PDML
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Reasno ocr P:ar.o 4),ralor Mnicoa

A participação de todos e muito importante!

Fonte: PML

Na ocasião da 1Q Audiência Pública, foi distribuída a programação impressa do evento

aos participantes que assinaram a lista de presença.

Figura 30: Programação da 19 Audiência de revisão do PDML

74- •
ill /

12 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA
TEMA: PROPOSTA METODÓLOGICA (ETAPA 1 DO PDML)

PROGRAMAÇÃO 09/11/2017

-A.
horário atividade
19:00 Abertura da Audiência e apresentação da equipe
19:10 Apresentação da Proposta Metodológica elaborada pelo IPPUL
19:30 ContribuiçBes da plenária
20:30 Deliberação
21:00 ENCERRAMENTO

PROXIMO
EVENTO

22 audiancia — Eleição do Grupo de Acompanhamento
(ETAPA 1 DO PDML)

Local: CMEI Valéria Veronesi (Super Creche)
Rua Benjamin Constant n2 800

Centro
Data: 30/11/2017
Horário: 1911 P -LAWO DIRETOR

Fonte: PML

No inicio da Audiência foi realizada uma fala de Abertura pelo Diretor Presidente o
IPPUL, o Sr. Reinaldo Gomes Ribeirete e na sequência houve a apresentação da síntese da
Proposta Metodológica pela Gerente de Pesquisa e Plano Diretor, a Sra. Elizabeth Alves. Na
apresentação foi colocada a relevância da construção participativa do Plano Diretor, que
envolve a Lei Geral (objeto da revisão em questão) e o conjunto das Leis Urbanísticas. Foi
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salientado que o prazo para a apresentação da revisão da Lei do Geral do Plano Diretor é de

dez anos, conforme preconizado pelo Estatuto da Cidade, e em Londrina este prazo está por

se findar em dezembro de 2018.

Na oportunidade foi enfatizado que a elaboração da Proposta Metodológica foi elaborada

pelo IPPUL, com a contribuição da Equipe Técnica Municipal e de representantes de

Instituições de Ensino Superior da cidade vinculados ao Grupo de Cooperação Técnica. Além

disso, foram resumidas as atividades e sua organização por etapas (quatro no total), desde a

Proposta Metodológica até a apresentação da Minuta da Lei Geral.

Em seguida, deu-se inicio As contribuições da plenária que foram registradas em tempo

real no arquivo digital exibido pelo IPPUL, seguindo a sequência de fala dos participantes.

Após o entendimento geral de que as contribuições seriam encaminhadas como

sugestões à Equipe Técnica Municipal, foram indicadas 19 propostas de alteração da

metodologia com destaques, supressão e substituição de 07 propostas, resultando na seguinte

conformação:
PROPOSTA 01. Questiona a legalidade do CMC e encaminhar As autoridades competentes

sobre a legalidade (sic);
PROPOSTA 02. Envidar todos os esforços para a aprovação do conjunto das leis

complementares do piano diretor;
PROPOSTA 03. Clareza no produto que será entregue ao final de 2018 (proposta suprimida);
PROPOSTA 04. Os representantes do CMC terão cadeira cativa no grupo de

acompanhamento do PD (proposta suprimida);
PROPOSTA 05. Sugere revisão do número de representantes no Grupo de Acompanhamento

para que cada Conselho Municipal tenha um representante;
PROPOSTA 06. Questiona a predominância de um Conselho Municipal (proposta suprimida);
PROPOSTA 07. Necessidade de ampliação das audiências nas áreas rurais (uma audiência

por distrito).
PROPOSTA 08. Poucas audiências - solicita autoconvocação das audiências públicas por

regiões observando a proposta metodológica.
PROPOSTA 09. Questiona simultaneidade de audiências públicas com a Pré-Conferência do

Meio Ambiente — fortalecer comunicação dos eventos pela prefeitura.
PROPOSTA 10. Adotar a mesma metodologia de participação popular do Plano Diretor

passado (proposta substituida por "Ampliar o número de regiões onde devem
ocorrer os eventos de participação popular").

PROPOSTA 11. Fazer uma audiência em cada distrito (proposta substituída por "Estimular a
realização de pelo menos uma audiência em cada distrito").
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PROPOSTA 12. A importância da população fiscalizar e acompanhar os trabalhos do Plano
Diretor, ressaltando a importância da participação dos moradores.

PROPOSTA 13. Mudança da data da próxima audiência e que as próximas seja realizadas em

dias diferentes da semana.

PROPOSTA 14. Reforçar participação das pessoas nos Distritos e nos Conselhos.

PROPOSTA 15. Divulgar calendário com antecedência das reuniões públicas.

PROPOSTA 16. Corrigir a proporcionalidade do Grupo de Acompanhamento apresentada na

audiência de eleição, de acordo com o quadro 01 (um) apresentado.

PROPOSTA 17. Pensar no Plano Diretor como um todo e não fragmentado.

PROPOSTA 18. Defende o maior número de participantes do CMC - 5 vagas (proposta

suprimida com 4 votos contrários).

PROPOSTA 19. Exigir e convocar a participação dos vereadores nos eventos (sic).

Das 19 propostas, apenas a Proposta ng 18 foi objeto de contagem de votos entre os

participantes por se tratar de encaminhamento diferente das demais propostas indicadas por

aclamação. Sobre a Proposta rig 08 foi definido que todos os custos e trabalhos necessários

para a realização dos eventos tais como divulgação, organização e conteúdos serão de

responsabilidade do(s) autor(es) da convocação.

Além dessas, também foram apresentadas 03 propostas por escrito durante o evento:

1- Sugere a elaboração de uma agenda pública sobre os espaços de debate sobre a cidade e

que essa agenda seja pública aos habitantes, bem como divulgada nos meios de
comunicação sem haver conflitos de datas entre elas (complementação da Proposta 09);

2- Propõe aceitação da autoconvocação de audiências em Bairros e Distritos, a serem

organizado pela própria comunidade que definirá como sera a forma e o procedimento do
evento (complementação das Propostas 07, 08, 10, 11);

3- Oferece apoio ao processo de divulgação dos eventos através dos mais de 700 sócios da
Sociedade Rural do Parana. Gostaria também de indicar um de seus diretores como
membro representante.

A 1-9 Audiência foi finalizada por volta das 21h3Omin, com o encerramento feito do pelo
Diretor Presidente o IPPUL, o Sr. Reinaldo Gomes Ribeirete, o qual mencionou que todos os
pontos apresentados seriam avaliados.

0 material de apresentação com o conteúdo da proposta Metodológica e as contribuições
da plenária foi finalizado da seguinte forma:

55



•
•
•
•
S
•
•
•
O

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figura 31: Apresentação na 12 Audiência Publica da revisão do PDML
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Etapa I — Proposta Metodo4d9
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Etapa I Proposta
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Figura 32 a 36: Fotos da 19 Audiência Pública da revisão do PDML

Figura 32: Abertura da 1Q Audiência

Figura 34: Apresentação da Proposta Metodológica

Figura 33: Apresentação da Proposta Metodológica

Figura 35: Contribuições da Plenária"

Figura 36: Contribuições da Plenária
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Figura 37: Estimativa6 da representação das Regiões do Município na 12 Audiência
40
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Figura 38: Estimativa da representação de Entidades do Município na 12 Audiência
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6 Estas estimativas foram elaboradas com base na Lista de Presença, considerando os dados imprecisos e não declarados por
uma parcela dos assinantes.
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• 1.4. 22 Audiência Pública
•
• A 2 Audiência Pública ocorreu em 06 de dezembro de 2017, na CMEI Valéria Veronesi

• (Super-creche). Teve como objetivo a formação do Grupo de Acompanhamento a ser composto

• por representantes dos Conselhos Municipais, da Camara Municipal e da Sociedade Civil.

• Estiveram presentes 115 pessoas além da equipe do IPPUL. O conteúdo desta 2)̀ Audiência

• complementa a 1 g Audiência Pública e tem o exclusivo objetivo de identificar e definir os
• representantes da sociedade civil que devem compor o Grupo de Acompanhamento.
•
• A divulgação foi iniciada em 21/11/2017 por meio de convite oficial, anúncios no website

• da Prefeitura e IPPUL, nas redes sociais da Prefeitura de Londrina, cartazes fixados em
• diversos equipamentos comunitários do município e no transporte coletivo.
•
•
•
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Figuras 39 e 40: Divulgação no website do IPPUL
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Figura 41: Convite / Cartaz da 22 Audiência de revisão do PDML
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Antes do inicio da 2Q Audiência, foi distribuída a programação impressa do evento aos
participantes que assinaram a lista de presença.

Figura 42: Programação da 22 Audiência de revisão do PDML

.

22 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA
TEMA: FORMAÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - G.A.

(ETAPA 1 DO PDML)
PROGRAMAÇÃO 06/12/2017

horário atividades
19:00 Abertura da Audiência e apresentação das autoridades
19:15 Apresentação da ETM e do GCT
19:30 Apresentação das atividades da Audiência
19:45 Definição dos membros do G.A. por segmento da sociedade
20:15 Apresentação dos representantes do G.A.
20:30 ENCERRAMENTO

PRÓXIMOS
EVENTOS

151 A 8Q Fóruns de Participação - ETAPA 2 DO PDML
Avaliação Temática Integrada

Locals: a confirmar
(Regiaes da Cidade e dos Distritos)
Período: fevereiro/março de 2018

IL

PLANO DIRETOR
lOMIVRA PiliCgralt

Na abertura da 2Q Audiência, foram apresentados os membros da Equipe Técnica
Municipal (ETM) que estavam presentes, assim como foram nominados todos os membros do
Grupo de Cooperação Técnica (CGT) indicados até o momento.

Em seguida, o coordenador do trabalho, arquiteto e urbanista José Vicente Alves do
Soccorro iniciou a apresentação relembrando as responsabilidades do Grupo de
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Acompanhamento e sua composição apresentada na 1 Audiência e na Proposta
Metodológica. Além disso, apresentou os procedimentos e critérios a serem considerados para
indicação e escolha dos representantes do Grupo de Acompanhamento, quais sejam:
• Os representantes dos Conselhos Municipais e da Camara Municipal de Londrina devem ser

indicados por oficio (total de 28 vagas);
• Os representantes da sociedade civil devem ser escolhidos por meio de debate em grupos

divididos por segmento;
• Os escolhidos em cada grupo devem ser apresentados para à plenária;
• Todos os representantes devem ser nomeados por Decreto Municipal;
• Os membros do Grupo de Acompanhamento não podem ser nomeados na Equipe Técnica

Municipal e no Grupo de Cooperação Técnica;
• Em caso de duplicidade, deve assumir o indicado pelo grupo com maior nQ de votos;
• Cada membro do Grupo de Acompanhamento deve representar somente 01 segmento ou

entidade;
• As vagas de cada segmento não são transferíveis;
• Os representantes eleitos devem comprovar sua vinculação com o segmento até o dia 11/12

por ofício enviado ao IPPUL.

Após a apresentação, os participantes foram orientados a se dirigirem aos diferentes
grupos de debate de acordo com sua representação entre os 5 segmentos da sociedade civil:
Grupo 1 — Movimentos Populares (17 vagas); Grupo 2— Entidades Sindicais de Trabalhadores
(6 vagas), Grupo 3 — Entidades Sindicais de Empresários (6 vagas); Grupo 4 — Entidades
profissionais, Académicas e de Pesquisa (4 vagas); Grupo 5 — Organizações não
Governamentais (3 vagas).

Em cada grupo foram desenvolvidas as seguintes atividades:
• Assinatura da lista de presença;
• Definição de um relator para acompanhar o registro da atividade e acompanhar a

apresentação do resultado a plenária;
• Apresentação de candidatos;
• Escolha dos representantes por aclamação ou por votação;
• Elaboração e aprovação de Ata junto aos participantes de cada grupo;
• Recolhimento de Declarações ou Ofícios das entidades para comprovação da indicação de

seus representantes.

Após os debates em grupo, foram nominados em plenária os seguintes representantes
da sociedade civil no Grupo de Acompanhamento que, juntamente com a ETM e o GCT,
devera auxiliar a equipe do IPPUL na revisão do PDML:
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Tabela 02- Representantes da sociedade civil no Grupo de Acompanhamento indicados
durante a 22 Audiência

Movimentos
Populares
(26,7%)

17 representantes

1. Associação dos Moradores do
Jd. Shangri-la

2. Mobiliza Londrina

3. Associação dos Produtores da
Colônia Coroados

4. Auditoria Cidadã da Divida
Pública

5. Associação dos Moradores do
Cj. Antares 

6. Movimento por Moradia

7. Movimento Levante Popular da
Juventude

8. Unimol

9. Associação dos Moradores do
Condomínio Recanto do
Limoeiro

Ivone de C. Ruhamann L. Ferreira
(titular)
Rosivaldo Pellegrini (suplente) 
Marcos F. Calumbi (titular)
(suplente não indicado) 
João José da Silva (titular)
(suplente não indicado) 
Lauro de Castro Beltrão (titular)
Gerson Machado (suplente) 
Angela Eugênia Gaion. (titular)
(suplente não indicado) 
Rafael Oliveira (titular)
Adriano (suplente) 
Nadia' Ella R. Oliveira (titular)
(suplente não indicado) 
Jorge Luiz Torquato (titular)
Vivian Perla Cruz (suplente) 
Deise Lima e Silva (titular)
(suplente não indicado)

10. Movimento por Moradia

11. Unimol

12. Associação dos Moradores do
Jd. Vale dos Tucanos

13. Conselho de Saúde da Região
Leste

14. Movimento Popular
Anticorrupção Por Amor a
Londrina

Vania Lúcia Silva (titular)
(suplente não indicado) 
Maria Angela Magro (titular
impugnado)7
Jeane Tramontini (suplente)
Rubens Ventura (titular)
Wilson Brasdão (suplente) 
Edvaldo Viana (titular)
Jurandir Jura Pinto Rosa (suplente)
Auber Silva Pereira (titular)
José Abílio (suplente)

15. Movimento Levante Popular da
Juventude

16. Movimento Levante Popular da
Juventude

17. Participa Londrina

Eliane Marques (titular)
Wagner Belo Tosta (suplente)
Roberta C. Pereira (titular)
(suplente não indicado) 
Weslley Queiroz da Silva (titular)
Jussara Romero Sanches (suplente)

Considerando que os representantes dos Conselhos Municipais devem ser indicados por oficio e considerando que cada membro
do Grupo de Acompanhamento deve representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelo Oficio do
Conselho Municipal de Habitação n 010/2017 de 30/11/2017 que formaliza a indicação da representante em momento anterior à
realização da 20 Audiência. Por ocasião desta Audiência, consta assinatura da representante na lista de presença dos Conselhos
Municipais que compõem o Grupo de Acompanhamento, Em substituição, a Unimol formalizou a indicação da Sra. Jeane
Tramontini como titular por meio do Oficio sin de 13/12/2017,
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Entidades
sindicais de

trabalhadores
(9,9%)

06 representantes

Entidades
sindicais de
empresários

(9,9%)
06 representantes

Entidades
profissionais,

acadêmicas e de
pesquisa (7%)

04 representantes

ONGs
(4,2%)

03 representantes

1. SINDSERV
SINCIL

2. SINTROL
SENGE

3. SINTRACON

4. APP-Sindicato

5. SINSAÚDE

6. Sind. dos Jornalistas

1.SINDIMETAL
2. SINDUSCON

3. SINDUSCON

4. SESCAP

5. Sindicato de Médicos

6. Sindicato das Escolas
Particulares

7. Sindicato das Indústrias
Gráficas

Edson Aparecido Pedrozo (titular)
Bruno Cantoni de Andrade(suplente)
ldenildo Dias Alves (titular)
Paulo Guilherme F. Ribeiro (suplente
impugnado) 8 

Lindelma Furtado de Melo Chiopado
(titular)
(suplente não indicado) 
Anderson Souza de Oliveira (titular)
(suplente não indicado) 
Rosana Mondek de Oliveira (titular)
(suplente não indicado) 
Raquel Bernadete de Carvalho
(titular)
(suplente não indicado) 
Ricardo Candido da Silva (titular)
Ana Barbara de Toledo L Jorge
(suplente impugnado)9 
Charles Daher (titular)
Silvia Calefi (suplente) 
Euclides Nandes Correia (titular)
Laurine Delfino Martins Lopes
(suplente) 
Elaine Regina Sampaio (titular)
Bruno Ancioto (suplente) 
Alden i Luiz Ferraresi (titular)
Luciano Oliveira (suplente)

8. Sindicato Rural Petrone!

1. UNIFIL

2. Associação dos Medicos
Veterinários

3. Associaçáo dos Funcionários do
IAPAR

4. Vaga não preenchida
1. Instituto Fazer

2. Vaga não preenchida
3. Vaga não preenchida

Lilian Azevedo Miranda (titular)
(suplente não indicado) 
Ana Carolina Esteves Neves (titular)
(suplente não indicado) 
Luciano Noremberg Moreira (titular)
(suplente não indicado) 
Dimas Soares Junior (titular)
(suplente não indicado) 

Rosemari Friedmann Angell (titular)
(suplente não indicado) 

a 
Considerando que os representantes dos Conselhos Municipais devem ser indicados por oficio e considerando que cada membrodo Grupo de Acompanhamento deve representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelos Ofícios doConselho Municipal da Cidade r19- 055/2017 de 02/0842017 e ri9 087/2017 de 31/11/2017 que formalizam a indicação dorepresentante em momento anterior à realização da 29 Audiência.9 .Considerando que os representantes dos Conselhos Municipals devem ser indicados por oficio e considerando que cada membrodo Grupo de Acompanhamento deve representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelo Oficio doConselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda no 022/2017 de 06/1212017 que formaliza a indicação da representante emmomento anterior á realização da 2', Audiência. Por ocasião desta Audiência, consta assinatura da representante na lista depresença dos Conselhos Municipais que compõem o Grupo de Acompanhamento.
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A Audiência foi finalizada por volta das 21h0Omin. com o encerramento feito do pelo Sr.
José Vicente Alves do Soccorro, que lembrou a todos sobre as próximas reuniões técnicas e os
eventos participativos previstos em fevereiro e março de 2018, conforme cronograma.

importante lembrar que, além dos representantes da sociedade civil listados na Tabela
02, o Grupo de Acompanhamento inclui os seguintes representantes:

Tabela 03- Representantes dos Conselhos Municipals e da Câmara Municipal a compor o
Grupo de Acompanhamento

Representantes indicados até
14/12/2017

Conselhos
Municipais de

Londrina

(42,3%)

1 representante de
cada um dos 22

conselhos

5 representantes
do CIVIC

1. Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente

2. Conselho Mun. de Promoção
da Igualdade Racial

3. Conselho Municipal da
Juventude

Claudia Augusta dos Santos (titular)
Fiama Heloisa Silva dos Santos
(suplente) 

4. Conselho Mun. de
Assistência Social

5. Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia 

6. Conselho Mun. de
Contribuintes

7. Conselho Mun. de Cultura
8. Conselho Mun. de

Desenvolvimento Rural
9. Conselho Mun. de Direitos do

Idosos
10. Conselho Mun. de Direitos da

Mulher
11. Conselho Mun. de Direitos da

Pessoa com Deficiência

Luciana Ferreira Alvarez (titular)
Matheus Crivelari Fortes (suplente) 
Marselle Nobre de Carvalho (titular)
Moire Ellen Moreno (suplente) 

12. Conselho Mun. de Educação
13. Conselho Municipal de

Habitação 
14. Conselho Mun. de Meio

Ambiente

Maria Angela Magro (titular)
Jose Aparecido Martinsisuplente)

15. Conselho Mun. de Políticas
Públicas sobre fiklcool e
Outras Drogas 

16. Conselho Mun. de
Saneamento

17. Conselho Mun. de Saúde
18. Conselho Mun. de

Segurança Alimentar 
-19. Conselho Municipal de

Segurança e Paz - COIVIPAZ
20. Conselho Mun. de Trabalho

Emprego e Renda
José Marcos da Rocha (titular)
Ana Bárbara Toledo L. Jorge (suplente
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ldr:714

21. Conselho Mun. de
Transparência

22. Conselho Mun. de Turismo

Nadir Alvarez Solddrio (titular)
(suplente não indicado) 

23. Conselho Municipal da
Cidade

24. Conselho Municipal da
Cidade

25. Conselho Municipal da
Cidade

26. Conselho Municipal da
Cidade

27. Conselho Municipal da
Cidade

Camara dos
Vereadores (titular e suplente não indicados)

01 representante

Rodrigo Zacaria (titular)
Júlio Cesar Ribeiro (suplente)1°
Ignês Dequech (titular)
Mafra Tito (suplente) 
Luiz Guilherme Alho (titular)
Cleuber Moraes Brito (suplente
impugnado)11 
Nestor Dias Correia (titular
impugnada 2
Natal de Oliveira (suplente) 
Carolina Alves do N. Alvim (titular)
Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro
(suplente

Considerando que todos os representantes devem comprovar sua vinculação com o
segmento até o dia 11/12/2017, a lista final do Grupo de Acompanhamento é resultado da
avaliação posterior à 2g Audiência de eventuais desistências ou desconformidades13.

0 material de apresentação da 2g Audiência é representado abaixo:

10 Considerando os membros do Grupo de Acompanhamento não podem ser nomeados na Equipe Técnica Municipal e no Grupo
de Cooperação Técnica e, ainda, devem representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelo Oficiono 070/2017-SINDUSCON-Norte/PR de 13/07/2017 que indica representantes para o Grupo de Cooperação Técnica,anteriormente ao Oficio do Conselho Municipal da Cidade n° 087/2017 de 31/1112017 que indica representantes para o Grupo deAcompanhamento.it Considerando os membros do Grupo de Acompanhamento não podem ser nomeados na Equipe Técnica Municipal e no Grupode Cooperação Técnica e, ainda, devem representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelo Oficiono 0162/2017-REITORIA/UEL de 03/04/2017 que indica representantes para o Grupo de Cooperação Técnica, anteriormente aoOficio do Conselho Municipal da Cidade no 087/2017 de 31/11/2017 que indica representantes para o Grupo deAcompanhamento.

12 Considerando os membros do Grupo de Acompanhamento não podem ser nomeados na Equipe Técnica Municipal e no Grupode Cooperação Técnica e, ainda, devem representar somente 01 segmento ou entidade, a impugnação foi motivada pelo Oficios/n° -SECOVI de 11/08/2017 que indica representantes para o Grupo de Cooperação Técnica, anteriormente ao Oficio doConselho Municipal da Cidade no 087/2017 de 31/11/2017 que indica representantes para o Grupo de Acompanhamento.13 Aos representantes dos Conselhos Municipais e da Câmara Municipal admite-se a formalização por oficio em data posteriorvisto que a solicitação feita pelo IPPUL (Oficio n° 522/2017) ocorreu no fim de novembro de 2017 e as reuniões ordinaries devemser retomadas somente em 2018.
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Figura 43: Apresentação na 22 Audiência Pública da revisão do PDML

Equipes e Responsa1iiic1ades

li 
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Figuras 44 a 51: Fotos da 2 Audiência Pública da revisão do PDML

Figura 44: Abertura da 2 Audiência Figura 45: Participantes no inicio da 2g Audiência

Figura 46: Apresentação de critérios de escolha do GA Figura 47: Apresentação dos grupos de debate
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Figura 48: Grupo 1 - Movimentos Populares

Figura 51: Grupo 3 - Sindicatos de Empresários

Figura 49: Grupo 2 - Sindicatos de Trabalhadores

Figura 51: Grupo 4 - Entidades Profissionais e
Acadêmicas
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1.4.1. Lista de Presence da 22 Audiência Publics do PDML

11

12

PLANO- DIRETOR
MUMMA. qf !MURIA 

.?.."41•TuTO II E ..; ...)0S,1:9 e P,A04140.11 . • li•RB, .,/ Li '0 111

211 AUDIrNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01

DATA 06/I VM7 WALIIR10:191D0h, fi LOCAL:CME I V3l4da Vit,CHIPW. Rua Beniamin Constant KC, C mum

REPRESENTANTES DOS PODERES: EXECUTIVO, LEGISLATIVO e JUDICIARIO

NOME 7 I IrtA0— I

67.447e z-V72-6,„:

E. MIA fAIZA N4

PAgina

ASSINATURA

83



111/•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

40,.1, •

i MINA 
PLANO MOTOR ws I Enrro nt PS ScItl IA f ottAs4vPster•WOHRBSNO af. IONDOINA 

2* AUDIÊNCIA PÚBUCA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNIOPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01

DATA:WU/20V NORARIO: 19Ukirs LOCAL:CSKI Vslirls Veronese, Ilus "tenpin's, Constons SOO, Ceritict

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

instrruOcr E4MItou TELEFORE

Angelo Pamplona

Mayo Batista

ACIL

Bárbara Hayashida Aroxa

Carlos Henrique Lopes da Silva

Cristina Buratto Gross Machado

ACIL

AGB

AGU

AGR

6 Glauco Marigheila Ferreira da Silva

Léia Aparecida Veiga

dia Souza Jayme

AGB

AGB

AGB

Nalbi Souza Jayme

Tiviago- Bite—no Saab

Aparecido Alberti) Tornazell

AGB

COPEL

Alves Costa

on Genare da Siva

Maria Clarke de Oliveira Rabelo Moreno —

Claudemar Ferreira da Silva

COPEL

UREA

CREA

AS TURA

CREa Eis REGIA0 - PR
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n PLA POW Pt f0 1,0110410 LONORKI

AUDIENCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01

DATA:. 06/12/2027 WORANICk 1900hrs lOCAL:CMIEI %%WU Vtronese, Rua Senjaprin Constsnt KO, Chum

EQUIPE DE COOPERAÇÃO rt-CiticA

I _
--..••-

NONA

16 riosaimir Moreira

17

18

19

Camila Lima Machin Camatho
Cristiane Silveire

Fábio Neves !Moretti

20 'a° Lourenço

21 Juliana Mussi Alencar

22 Maria Angelica Motta da Silva

23 Maria Claricede Oliveira Rabelo Moreno

Milton Borgul

25 ciayton Santos dos Couto

Helton de Azevedo

24

26

-27

29

  ---
Enerson Durski Machado de Oliveira

JoSo Henrique Cavogliona

Ademir Gaut()

.Wander Silvio Maio Junior

 11116ri*A° WAII- 60 :MOM

CRECI REGIÃO - PR

Faculdade Pitigoras

Faculdade Pitágoras

Faculdade Pitágoras

Faculd—a—cia-PitigOras

Faculdade Pitágoras

Faculdade Pitágoras

Faculdade Pitágoras

Faculdade Pitágoras

Faculdade Positivo

Faculdade Positivo

IAPAR

IAPAR

INFRAERO

INFRAERO

ASSNATURA

85



io••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

MUMMA DE LONORINA 
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211 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01

DATA 06/12/20.17 'KAMM 1,9•00hrs LOCAL:0AI Valerie Veronese, Roo Beronon Constant SOO, Centro

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TtCNICA

Claudine Terra

Demitrius Coelho Souza

Fernando Love, Bergamasco

PUC

PUC

onio Gil Garnett° e Marcos Antonio
Machioni

PUC

SANEPAR

Julio Kazuhiro Tino e Veldt Fernandes
Costa

SANEPAR

Marcos Roberto Mincache Moura

Nestor Dias Correia

ia Cotrini

ilson Sachetin Marcel

Fernando Agudo Ronal,

Marco Antonio Bacarin

Julio Ribeiro

Luiz Guilherme Alho

SECO VI - PR

SECOVI - PR

SENGE -PR

SENGE - PR

SINCIL

SIN&

SINDUSCON

SINDUSCON

E-MAIL ou TELEFOIE ASSINATUir—
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PISFEITLIPA (it IONO 
PLANO DIRETPR

RINA 
It45r1TWO DE Pr+09ISA i' PLAN HAmtreotalksANO RE tONKIROO

VAUDIeNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01

DATA: 06/12/2017 HORARIO: 19c0Ohrs LOCALOAEIValirca veronese. Rua Renomin constant NA Centro

EQUIPE DE COOPERAÇAOTtCNICA

Ana Claudia Duarte Pinheiro

Antonio Carlos Lovato

Ayoub Hanna Ayoub

47 Ayres de Oliveira Menezes Junior

Carlos Alberto Hirata

49

50

51

2

Cesar Bessa

Cláudia Siqueira Baltar

sittuiÇÃo

UEL

Cleuber Moraes Brito

Edison Archela

fraim Rodrigues

54 Slane Tondasi Paulin°

Fabio Cesar Alves da Cunha

arnanda Leite Ribeiro

Gaidino Andrade Filho

UEL

UEL

UEL

UEL

UEL

UEL

*MAIL ou TELEFONE MAMMA
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PReffrILIO* Of LOODOINA 
'PLANO 0 ..IRMR mks1 inn r) 4150064, E PtikakiANIENIOIOUVANOi» 1.0140r

AUDIeNCIA PÚBUCA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 20184028 ETAPA 01

DATAI 05/12/2027 11101110001 19130hra L0010.041 Valena Veranne, itua Benjamin Comaalt 800, Witte

EQUIPE DE COOPERAÇÃO 1104 icA

NOME

58 Glimar Arruda

Gilson Jacob Demos

Ideal Terezinha Anton lo

Lela Aparecida Veiga

auricio Ursi Ventura

Miguel Etinger de Arado Junior

64 RIcardo Relish

Sandra Maria Almeida Co

Sinlval Osório Pitaguarl

Tinia Mara Fresca

68 Elise Roberta Zenon

69 Ivan Prado Junior

70 Ivan Lincoln Oeda

Renata Romagnolli Basso

Thamine de Almeida Ayoub

MAIM

UNIFIL _ 
UNOPAR

UNOPAR

UNOPAR

E-eamL ou iiLooriE _ASSINATUM

88



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

PI—A40

U Of KAMA 
INS (1,P.ALF INJOILLAMf URSAPI0 Of

2' AUDIgNCIA PÚBLICA DA REVISACI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01

DMA 06/12/2027 MOWN* I90Ohts 1.0CALOMI Valteela Veronese, Rua Clew rnp C0mtant NiO, Codotro

EQUIPE DE COOPERA00 TÉCNICA
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•IPPUL
MAR) DIRETOR

PREFEIMIA Dr. utinIDRIN4 ins/ rnsre oo $E4n16A r PiAniriernarRiTtl t.,RRANO DE10111141ttiA :

22 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01
DATA: 06/12/2017 HORAR10:190Ohrs LOCAL:U.4El oIêrsI Vercmese, Rue Benjamin Constant 800, Centro

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

NOME ittirrruKito E-MAIL Au TELEFONE ASSINATURA

Douglas Carvalho Pereira ACESF

Lara Cristina Rampazo ACESF

Evelin Santos Silva Gorckis Autarquia M. da Saúde
— AWLS

Rosilene Aparecida Machado Autarquia M. da Saúde
— A.M.S

Laércio Voloch CMTU

Marco Aurélio Benedito da Silva CMTU

tviariane Mayumi Garcia Takeda CMTU

Fabian Trelha CODEL

Luiz Eduardo Amaral CODEL 7,f2 fi

10 Pedro Jose Granja Sella CODEL 107 4,.. An

ii Roberto Alves Lima Jimior CODEL

12 Denise Salton Sapia COHAB

13 Karina Beatriz Kreling Ozório COHAB

14 Eclinton dos Santos Pimentel FEL

PigIna 1
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22 AUDIËNaA POBUCA DA REVISÀO DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01
bATA: 06/12/2017 HORAR10:19:00hrs LOCAL:CM E I Valérta Veronese, Rua Benjamin Constant SOO, Centro

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

NOME INSTITUIÇÃO ou .TELEFONE ASSINATURA

3.5 Jefferson Del Eraro FEL

16 Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues GABINETE PREFEITO

17 Luiz Penteado Figueira de Mello GABINETE PREFEITO

is

19

Amanda Malchiaffava Salvioni

Ana Flavia Galinari

IPPUL

IPPUL

20 Carina Ferreira Barros Nogueira IPPUL C8.1.JA_ t.MkOV.A.,C: DIA--
,

..
21 Carlos Eduardo Cardarnonl IPPUL

22 Caroline Nascimento Benek IPPUL otxtovii-r,brs, 
CA"1-11 ,4)W0-1/4r MatiV Bf',..

,

%.41kr7d6v1,\)- ill ' ic>514-4

23 Claudione Bruschi de Menezes IPPUL
i o vole', Asa.

24

25

Cristiane Bianono IPPUL

fit-ta.,PifJrf..:- ,Tviv7trt7,',
_

26 Denise Maria Ziober IPPUL
,...z0(...7.e'.

_
27 Jefferson Eduardo Callegari IPPUL ctl-;OCUSgiljik .1 - ,

1
28 Jose Vicente Alves do SoccorrO IPPUL

..„..-'

a/
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22 AUDItNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01
DATA: 06/12/2017 HORÁR10:19,001gs LOCAL:CIRD valena Veronese, Rua Benjamin Constant 300, Centro

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

NOME

et;iforL

INSTMJIÇÃO  E-MAIL ou MEFONE ASSINATURA

29 Juliana Alves Pereira Tomadon IPPUL

30 Relnaldo Gomes Ribeirete IPPUL
------

31 Renata Capriolli Zocatelli Quelroz Pass! IPPUL
i, ft

32 Robson Naoto Shimizu IPPUL

33 Valter VInic us Vetore Alves IPPUL

34 Bruno De Camargo Mendes SEMA

35 Paulo Roberto Guilherme SEMA

36 José Carlos da Silva SERCOMTEL

37 Widney Gonçalves Moreira SE RCOIVIT EL
_

38

39

Elton Manoel Sacoman Longo SMAA

Osvaldo de Souza Campos Junior SMAA

40 Clarice Ranges SMAS

41 Sarnia Machado Mustafd SMAS
42 Solange Cristina Batigliana SMC rk,skizoncgr = qicrk:ce_ci,ry...r..)- _61),

, div,,,i. ,•_, f=.4„,, •:!_ t_ek.:.. „6.1... (

43 Vanda De Moraes SMC

Página 3
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A 

PfFEMItUM Dr LONDRINA 
RIRETOR

Igm.Obt ItliTILUTO DE pesOut5n -,,tAseinMENTC) URBAN° DE LONDRINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01
DATA: 0642/2017 HORARICR191Xihrs LOCAL;CME Valerie Veronese, Rea Benjamin Constant 900, Centro

EQUIPE TÊCNICA MUNICIPAL

NOME INSTITUIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA

44 Demerval Anderson do Carmo SMDS

45 Eliel Costa dos Santos SMDS

46 Amauri Sanchez SIVIE

47 Patricia Campana de Castro Fávaro SME 7

Elza Araki Nagayama SMF

49 Fabiano Nakanishi SMF

50 Liliana Tolari Franga SMF

si Lucimara de Oliveira Santos SMF

52 Nicolsen Barros Silva SMF

53 Claudemir Vilaita SMGP

54 Edson Luiz Baratto SMGP

55 Alexandre Andrade Addario SMOP

56 Henrique Westin da Rocha SMOP

57 Khalil Audibert Nader SMOP

Pagina 4
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,Orei#1

T46151—RMR
nBEFEiTURA DE JONORMA 

PIA flf f P40,1f IANIFIIITO V ANOJ LONONOVA

2g AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028- ETAPA 01
DATA: ois/upov HORÁMO:19:00hrs LOCAL:CME1 Valens Veronese, Rua Benjamin Constant $00. Centro

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

Ng NOME INFrinnOo E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA 

58 Marcelo Pagotto Carneiro SMOP

55 Matheus de Meio Barbosa SMOP

60
...

Ossamu Kaminagakura SMOP

61 Alexander Korgut SMPOT

62 Adilson Nalin Luiz SMPOT

63 Elaine Ferreira Galva° SMPM
„

, -

64 Nanci Skau Kemmer De Moraes SMPM
,.,.-

65

66

Joenes Veloso de Alcântara Junior SMTER LE:.1(4.1\
Milton Velei de Aquino Junior SMTER

67 Sabrina Fever° Rezende PGM

68

69

70

71

72 ...._

Página
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• 41.Yi

PLANO DIRETORc -met , iNSTwf1M, Dt Pi-5011\A F. MAI • / 0 usoadv/,/ Of

AUDIENCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 01
DATA: 06/12/2017 NOBAIDO: 19:00hrs W(ADCrAt-I Valerie Veronese, Rua Beniamin Constant BOO, Centro

TITULARES E SUPLENTES DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR

E-MAIL ou Ti SUPLENTE

11(
PPUL

TELEFONE ou E-MAIL

Camara Municipal de Londrina

Conselho Municipal de Educe*,

3

_

Conselho Municipal de Segurança e
Paz —COMPAZ.
Conselho Municipal de Igualdade
Racial —

S Conselho Municipal de HabitaçAo Maria Angela Mag4 José Aparecido Martins I 9 )2)
6 Conselho Municipal da Juventude

7 Conselho Municipal de Assistencia
Social

Conselho Municipal de Cinda e
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Figura 52: Estimative da representação das Regiões do Município na 22 Audiência

20

18

16

14

12

10

8
6

4

2

0
NORTE CENTRO LESTE SUL RURAL

Figura 53: Estimativa da representação de Entidades do Município na 29 Audiência
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14 Estas estimativas foram elaboradas corn base na Lista de Presença, considerando os dados imprecisos e não declarados por
uma parcela dos assinantes.
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ANEXO 1 - EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

Gabinete
Marcelo Belinati - Prefeito

Luiz Penteado Figueira de Mello - Assessor Executivo

Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues - Assessor Executivo

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina — IPPUL

Reim'do Gomes Ribeirete Diretor Presidente / Arquiteto e Urbanista

Ana Flávia Galinari - Assessora Técnica/Arquiteta e Urbanista

Claudione Bruschi de Menezes - Assessora Técnica /Arquiteta e Urbanista

Sirlene Ruzzon Hernando - Assessora Técnica / Contadora

Diretoria de Planejamento Urbano

José Vicente Alves do Soccorro Diretor Planejamento Urbana' Arquiteto e Urbanista / Coordenador
do Piano Diretor

Carina Ferreira Barros Nogueira - Gerente de Instrumentos Urbanisticos/ Arquiteta e Urbanista

Caroline Nascimento Benek - Arquiteta e Urbanista

Elisabeth Aparecida Alves - Gerente de Pesquisa e Plano Diretor Geógrafa

Jefferson Eduardo Callegari - Gerente de Plan. Físico-Territorial Arquiteto e Urbanista

Juliana Alves Pereira Tomadon - Arquiteta e Urbanista

Maria Eunice Garcia Ferreira - Técnica de Gestão Pública Assistente de Gestão

Régis lssao Matsuo - Técnico de Gestão Pública Assistente de Gestlo

Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Denise Maria Ziober Diretora de Trânsito e Sistema Viário ,/ Arquiteta e Urbanista

Alexander Marchlori - Gerente de Engenharia de Campo Engenheiro Civil

Alexandre Morande Becker - Técnico de Gestão Pública Assistente de Gestão

Carlos Eduardo Cardamon' - Engenheiro Civil

Cristiane Biazzono - Gerente de Projetos de Sinalização e Controle de Tráfego ,/ Eng. Civil

João Lucas Móvio - Engenheiro Civil

Reinaldo Antonio Fanti Filho - Engenheiro Civil

Rosaly Tikako Nishimura - Tea de Gestão Pública; Assistente de Analise de Projetos e Obras
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Diretoria de Projetos

Auro Cesar Veiga Grotti Diretor de Projetos Arquiteto e Urbanista

Amanda Salvioni Sisti Gerente de Projetos Urbanísticos e Edificações i` Arquiteta e Urbanista

ideraido Rosa Nascimento - Técnico de Gestão Pública / Assistente de Gestão

Marcos Antonio Pedraci - Made Gestão Pública Assistente em Análise de Projetos Agro florestais

Rachel Zekveld Daher - Arquiteta e Urbanista

Robson Naoto Shimizu - Arquiteto e Urbanista

Thiago Augusto Domingos - Geografo

Valter Vinicius Vetore Alves - Gerente de Levantamento em Campo e Apoio Geógrafo

Diretoria Administrativo-Financeira

Debora Patricia Antonio - Diretora Administrativo-Financeira Administradora

Gustavo de Lima Barbosa - Gerente Administrativo Graduando em Geografia

Janaina de Almeida Carneiro - Técnico de Gestão Pública Assistente de Gestão

Luciana Cipriano Cabral - Gerente de Recursos Humanos Bacharel em Direito

Renata Caprioill Zocatelli Queiroz Passi - Gerente Financeira / Advogada

Rtimulo da Cruz Silva - Tecnico de Gestão Pública Assistente de Gestão

Estagiários

Ananda Cristina de Oliveira (Arquitetura)

Brenda Cristina Tedeski Tamparowsky (Geografia)

Felipe de Souza (Arquitetura)

Giovanna Menegueill (Arquitetura)

lone Nardi (Arquitetura)

Jessica Maria Gomes (Arquitetura)

Jessica de Matos Souza (Arquitetura)

Kauany Caroline Perpétuo (Arquitetura

Laura Troian Gil (Arquitetura)

Leticia Brito And reatti (Direito)

Luana Cristina Lima (Arquitetura)

Maria Leticia Ronqui (Arquitetura)

Maryele Leite Buena (Arquitetura)

Thaysa Aparecida Garbosa Vieira de Andrade (Biblioteconomia)
Thiago Dejull (Arquitettira)

Procuradoria Geral do Município — PGM
Sabrina Favero Rezende - Procuradora da Gerência de Patrimônio Público, Urbanismo e Maio
Ambiente
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Companhia de Habitação de Londrina — Cohab-Ld
Denise Salton Sepia - Arquiteta

Karina Beatriz Krell/1g Ozório - Arquiteta

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - SMTER
Joenesloso de Alcântara Junior - Diretor do SINE

Milton Velei de Aquino Junior - Gerente do SINE

Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
Roberto Alves Lima Júnior - Assistente de Diretoria

Pedro José Grania Sella - Diretor de Ciência e Tecnologia

Luiz Eduardo Amaral - Assessor Executive
Fabian Bordon Trelha - Diretor de Turismo

Atacy de Melo Junior- Diretoria Técnica e de Desenvolvimento

Autarquia Municipal de Saúde - A.M.S.
Rosilene Aparecida Machado - Diretora de Planejamento e Gestão em Saúde
Evelin Santos Silva Gorckis - Técnica de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SMOP
Ossamu Kaminagakura - Diretoria de Lote.amentos
Matheus de Mello Barbosa - Gerência de Avaliação de Projetos e Obras
Marcelo Pagotto Carneiro - Engenheiro Civil
Khalil Audibert Nader - Engenheiro Civil
Henrique Westin da Rocha- Gerência de Topografia
Alexandre Andrade Addario Gerência de Projetes e Acompanhamento de Obras

Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP
Claudemir Vilafta - Diretor de Gestão de Bens Municipais
Edson Luiz Baratto - Gerente de Gestão Bens Imóveis Municipals

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização CMTU
Marco Aurélio Benedito da Silva — Diretor de Transporte
Laercio Voloch Coordenador de Planejamento
Mariane Mayumi Garcia Takeda
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Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina Geral — ACESF
Lara Cristina Rampazo - Coordenadora de Cemitérios

Douglas Carvalho Pereira - Superintendente da ACESF

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA
Elton Manoel Sacoman Longo- Técnico Agrottorestal

Osvaldo de Souza Campos Junior - Engenheiro Agrônomo

Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina - SERCOMTEL
José Carlos da Silva - Coordenador de Infraestrutwa e Redes

Widney Gonçalves Moreira - Profissional Técnico de Planejamento de Redes de TV

Secretaria Municipal de Educação SME
Amauri Sanchez - Engenheiro civil

Patricia Campana de Castro Fivaro - Assessoria de Gabinete

Secretaria Municipal do Ambiente — SEMA
Paulo Roberto Guilherme Gestor de Engenharia Engenheiro Agrônomo

Bruno De Camargo Mendes - Gestor Territorial - Geógrafo

Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Solange Cristina Batigliana - Serviço de Programação Cultural

Vanda De Moraes - Serviço de Programação Cultural

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF
Nicolsen Barros Silva - Diretor de Fiscalização de Atividades Econômicas

Liliana Tolari Franga Gerente Operacional de Fiscalização

Fabiano Nakanishi - Diretoria de Gestão de Cadastro e Informa0es

Lucimara de Oliveira Santos- Coordenadoria de Expedição de Alvará de Licença

Elza Araki Nagayama - Gerente de Cadastro Mobiliaria

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Tecnologia SMPOT
Alexander Korgut Sociólogo Setor de Pesquisa e Informacoes

Adilson Nalin Luiz - Gestor Territorial - Geógrafo
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Secretaria Municipal de Assistência Social- SMAS
Simla Machado Mustafi - Diretoria de Gestão em Assistancia Social/Gerência de Informação

Clarice Junges - Socióloga

Secretaria Municipal de Política para Mulheres - SMPM
Nanci Skau Kemmer De Moraes Diretora de Artir:::ação de Politicas Públicas

Elaine Ferreira Galva() - Assessora Técnico Administrativa - Sociótóga

Secretaria Municipal da Defesa Social — SMDS
Demerval Anderson do Carmo - Guarda Municipal - Agente de Defesa Civil

Eliel Costa dos Santos - Guarda Municipal - inspetor da Guarda Civil

Fundação de Esporte de Londrina - FEL
Jefferson Del Fraro - Gestor Social - Serviço de Espotte. Educação Fisica e Lazer

Eclinton dos Santos Pimentel - Gestor Social - Serviço de Esparta, Educação F,ogoa e Lazar
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ANEXO 2 - GRUPO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

UNIVERSIDADES

Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL
Elisa Roberta Zanon - Curso de Arquitetura e Urbanismo

Ivan Prado Junior - Curso de Arquitetura e Urbanismo

Faculdade Pitágoras de Londrina - PITAGORAS
Camila Lima Chechin Camacho Arrebola Curso de Arquitetura e Urbanismo

Cristiane Silveira- Curso de Engenhana Ambiental

Fabio Neves Benfatti - Corso de Direito

Hwidger Lourenço Ferreira - Curso de Direito

Juliana Muss' Alencar - Curso de Arquitetura e Urbanismo

Maria Angélica Matta da Silva - Diretora da Unidade

Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno - Curso de Engenharia Civil

Milton Borgui Curso de Engenharia Civil

Pontifícia Universidade Católica — PUC
Claudine Terra - Departamento de Direito

• Demétrius Coelho Souza - Departamento de Direito

• Fernando Love! Bergamasco - Departamento de Direito

• Universidade Estadual de Londrina - UEL

• Ana Claudia Duarte Pinheiro - Departamento de °Weir° Pública

• Antonio Carlos Lovato - Departamento de Direito Púbitco

• Ayoub Hanna Ayoub - Departamento de Comunicação

• Ayres de Oliveira Menezes Junior - Departamento de Agronomia

• Carlos Alberto Hlrata - Departamento de Geociências

• Cesar Bessa - Departamento de Direito Público

• Claudia Siqueira Baltar - Departamento Ciénmas Sociais

• Cleuber Moraes Brito DepOr..-v - ,aoc,f,?f 4.;
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Edison Archela - Departamento (le Geociências

Efraim Rodrigues - Departamento de Agronomia

Eliane Tomiasi Paulino - Departamento de Geocie ncias

Fabio Cesar Alves da Cunha - Departamento de Geociências

Fernanda Leite Ribeiro - Departamento de Geociências

Galdino Andrade Filho - Departamento de Microbiologia

Gilmar Arruda - Departamento de Histeria

109

•
•
•



•
•
•
•

Gilson Jacob Bergoc Departamento de Arquitetura e Urbanismo
• Mani Terezinha Antonello -
• Leia Aparecida Veiga -
• Mauricio Ursi Ventura - nf30:;• Agirmoroiz:i
• Miguel Etinger de Araújo Junior Departamento de Direito Público
• Ricardo Ralish - Departamento de Agronomia
• Sandra Maria Almeida Cordeiro - Departamento de Serviço Social

• Sinival Osório Pitaguari - Departamento de Economia

• Tania Maria Fresco - Departamento de Gepciências

•
•
•
•
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Universidade Norte do Paraná - UNOPAR
Ivan Lincoln Oeda - Curso de Arquitetura e Urbanismo

Renata Romagnolli Basso - Curso de Aruuitetura e Urbanismo

Thamine de Almeida Ayoub Ayoub - Curso de Arquitetura e Urbanismo

Thiago Paleari • Curso de Arquitetura e Urbanismo

Faculdade Positivo - Campus Arthur Thomas
Clayton Santos dos Couto — Prot de Direito Ambiental e Urbanistico

Helton de Azevedo - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTF-PR
Marcelo Eduardo Freres Stipp - Engenharia Ambiental

Marcelo Hidemassa Anami Engenharia Ambiental

Rafael Montanhini Oliveira - Engenharia Ambiental

Ricardo Nagamine Costanzl - Engenharia Ambiental

ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS

COHAPAR - Companhia de Habitação do Parana - Escritório Regional de Londrina
R. Pistcjia, 335 - Canada, Londrina - PR, 86010-010 - (43) 3324-2465

COMEL - Região Metropolitana de Londrina - Secretaria do Desenvolvimento Urbana
Avenicia dos Expedicionários, ng 1.999 - CEP $6047-575 - Londrina - PR - (43) 3324-9022

COPEL- Companhia Paranaense de Energia
Aparecido Alberto Tomazeli

Mario Darlan Alves Costa

CORPO DE BOMBEIROS DE LONDRINA - 3g GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DO PR
R. Jaguaribe, 473- Vi Nova, Londrina - PR. 86025-490 - (43) 3373-260

i3ger "
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DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL
Endereço: Rua Tieté n2 1450, Bairro Vila Nova / CEP 86025-230 - (43) 3294-7200

DNIT- Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes - Localidade Londrina
Rua Ametista, 481 - Waldemar Hauer - CEP: 86.030-140 - (43) 3325-4991, (43) 3337-2629

DER- Departamento de Estradas e Rodagens
R. Uruguai, 943- Centro, Londrina - PR, 86010-210 - (43) 3373-4900

DETRAN - Departamento de Trânsito do Parana / CIRETRAN
R. Suindara, 334 - VI Yara, Londrina - PR. 86027-040 - (43) 3374-4100

EMATER - Empresa Paranaense de Assistência e Extensão Rural
Rod. Celso Garcia Cid. 375 - Jardim Novo Sabara, Londrina - PR. 86047-902 - (043) 3878-4473

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Rodovia Carlos Joao Strass - Distrito de Warta, PR. 86001-970 (acesso Orlando Amaral) - (43) 3371-
6000

EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
R Para.. 1060 - Centro, Londrina - PR, 86010-450 - (43) 98432-2221

EXERCITO BRASILEIRO - 140 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR
Av. Dez de Dezembro, 1830 - Sala 44- Helena, Londrina - PR, 86026-145 - (43) 3356-4794

EXERCITO BRASILEIRO - TIRO DE GUERRA
Av. Saigado Filho, 1334 - Jardim California. Londrina - PR. 86040-000 - (43) 3325-8409

IAP - Instituto Ambiental do Parana
R. Brasil, 1115 - Centro, Londrina - PR, 86010-200 - (43) 3373-8700

IAPAR - Instituto Agronômico do Parana
Joao Henrique Caviglione
Emerson Durski Machado de Oliveira

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Rua Maranhao, n 177, Sala 51, 5g andar - Centro - Cep: 86010-903 - Londrina/PR

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
FL Pernambuco, 390 - Centro, Londrina - PR, 86020-120 - Telefone: (43) 3025-2516

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Ademir Gauto - Superintendente - SBLO
Wander Silvio Melo Junior - Gerente IV LOGP

Núcleo Regional de Educação de Londrina
Av. Maringá, 290 - Campo Belo, Londrina - PR, 86060-000 - (43) 3371-1300

SANEPAR - Companhia de Saneamento do Parana
Antonio Gil Gameiro
Marcos Antonio Machioni
Julio Kazuhlro Tino
Valdi Fernandes Costa
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• Conselho Regional de Corretores de Imáveis - CRECI

• Rosalmir Moreira - Vice-Presidente

(1) Claudemar Ferreira da silva - Delegado Regional

•
411
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PARANACIDADE - Serviço Social Autônomo
Praga La Salle. 35 - Jardim Canada, Londrina - PR, 86020-480

POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL
IR Carnbará, 167 - Centro - Londrina, PR - CEP: 86010-530 - (43) 3378-1900

SEMA PARANÁ - Secretaria do Maio Ambiente e Recursos Hidricos
Rua Desembargador Matta, 3384 - Merces, Curitiba - PR, 80430-200 - (41) 3304-7700

ENTIDADES PROFISSIONAIS, DE PESQUISA E CONSELHOS PROFISSIONAIS DE
CLASSE:

Associação Comercial e Industrial de Londrina — ACIL

Olavo Batista

Angelo Pamplona

Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB secção Londrina-PR

Léia Aparecida Veiga - Geoorafa

Cristina Eluratto Gross Machado - Geógrafa

Naibi Souza Jayme Geograta

Thiago Bueno Saab - Geógrafo

Glauco Marighella Ferreira da Silva - Geograta

Bárbara Hayashida Aroxa - Geógrafa

Nidla Souza Jayrne Geógrafa

Carlos Henrique Lopes da Silva — Geógrafo

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina CEAL
A. L420 - Londrina - PP, 86060-000 (43) 3348-3100

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
Antonio Carlos Zani Arquiteto e Urbanista

Claudio Luiz Bravim - Arquiteto e Urbanista

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno - Engenheira civil
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Helton Genare da Silva - Engenheiro Civil

Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB
R. Gov. Par got de Souza: 311 - Jarciim Caiçaras, Londrina PR, 86015-650 (43)3294-5900

Sindicato da Habitação e Condomínios SECO VI-PR

Marcos Roberto Mincache Moura - f:Jiretor de Lançamento e Comercialização lrnobiliana

Nestor Dias Correia Vire-Presd,L,';a R6, :::ional Norte-Pr

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná -SINDUSCON-Norte/PR

Sandro Marques da Ngbrega
Julio Ribeiro

Sindicato dos Corretores de imóveis de Londrina e Regido - SINCIL

Marco Antonio Bacarin Diretor Presidente

Fernando Agudo Romão - Diretor de Patrimônio

Sindicato dos Engenheiros do Paraná - Regional Londrina. SENGE-PR
41/ Júlio  Cotrim - Endenheiro Civil
• Wilson Sachetin Margot - Engenheiro Eletricista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ANEXO 3 - ENTIDADES

ENTIDADES ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS - SINTROL
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS POBLICAS SOBRE
ALCOOL E wrnAs DROGAS (TAMAROZZ1)
IAB

DOSTRABALHAMIRES EM EMPRESAS DE
.ETIVAS OOATE DO PARANÁ

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS CONCESSIONÁRIAS
E ALTERNATIVA DE LONDRINA E REGIÃO - SINDEL
SINDICATO DOS TCN*COSDQ OURO NACIONAL

DEP. NACIONAL INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES -
DNIT - 99 DISTR. 79 UL
MsoeAaos COMERCIANTE DE MATERIAIS DE
OÕTRUCLACOMAC
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO NO ESTADO DO
PARANA-SIVE PAR
FACULDADE NORTE PARANAENSE (UNINORTE)

CAAPSML

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO J. MARIA LUCIA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ ANTONIO M
NOGUEIRA (CAFEZAL IV)
INSTITUTO tiottDIW MO* - IML

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDINS ATLANTA E
TAROBÁ
SECRETARIA MUNICIPld..DE SAODE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALURG1ÇAS LONE/91NA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAKA E DO
AIX)LESCENTE 

.

SINDICATO PROF DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISE E
P OLOGIA-SINLAB

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E
CONFEITARIA DO NORTE pc) PARANÁ
SINDICATO DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DE R.
LONDRINA-SINDSERV
ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE AMIGOS DO MUSEU HISTÓRICO
PE 1 ÇARLOS WEISS

R Abélio Be158 n° 4410 - J. ck)
SnI
Acre n 340 - Centrc

Almeicia Garret rt9 115 - J. Sito
Ald.:60orge

Alvarenga Peixoto n' 109 -
12aPP Parboe
Arnador Buono n9 265 - Vila
ipiranga

Amantino Teixeira de Carvalho
n9 23 - Centro - (ao lado da
ftIiRialráliah,AbikrTauil n'
1424 - Pa. traaltwilaves
Ametista n9 481 - J Idea

Ana Hen n9 300 - .}. Cáigaras

Av.

Ana Hen n' 300 si 303 - Vila
Zelina
Anatia Franco rt9 750- J.
Brasilia
Anisio Rigioli - Centro Cívico -
J Mazzei
Antonio Capello n9 452 - J.
Maria LAicia
Antonio Piscunt, n. 88 -
Cafezal IV
Atitalika re 77- Jd
Commies
Arthur Magro n9 29 - Jds.
Atlanta e Taroba
Altaic Octavio Sissalo 0 480 -
Vila &ELM
Bahia n9 430 - Centro

Av. Bandeirantes n9 379 - Vila
loiranaa
Bandeirantes n9 379 - Vila
loiranoa
Bandeirantes n9 379 - Vila
loiranaa
Bandeirantes n' 657-si 9 2'
andar -Vila loiranca
Belém n 44, Centro

Belém n' 844 - Centro

Av.

Av.

SINDICATO COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS MINERAIS DO
ESTADO DO PARANÁ
DELEGACIA DA RECEITA FEDE

SINDICATO DA RECEITA - SINDICATO DO ANALISTAS
TRIBUTARIOS
26 CIA DE POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

DECOM - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS E
MANUNIENCAO

Bélgica no 821 - Igap6

Benjamin Constant n' 900

Brasil 1115 - Centro

Av. Brasil n, 1014 - sl 601 - Centro

Brasil no 865 - Cando

Brasil n' 865 - Centro

Carnbaran 1$7-

Cambará n9 207- Centro

TELEFONE

(043) SiN9

(043) 3322-2242

(043) 3341-9231

(043) 3342-0287

(043) 3321:7148

(043) 3323-9067

^(044), 3324-4142

(043) 3325-4991

(043) 3134-1885

(043) 3342-1927

(043) 40094009

(043) 3376-2535

(343) 3347-2756

(043) 9998-9045

(043) 3357-0404

(043) 3341-1957

(043) 3372-9453

(043) 3324-8170

(043) 3378-0372

(043) 3378-0008

(043) 3378-0028

(043) 3324-7834

(043) 3294-5100

(043) 3339-2660

(043) 3342-1157

(043) 33230062

(043), 3373-8700

(043) 3326-7215

(043) 3321-4029

(043) 3323-3058

(043) 3378-1900

(043) 3322-0540
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PARANÁ ESPORTES -CENTRO REGIONAL DE ESPORTE E Cambara N 85 Centro (043) 3324-2359

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDÚSTRIAS DA REGIÃO ft Capitão do Mato n" 113- Conj.
NORTE - ACIRENOR Hab. Violin - Residência
MINISTER* PUB.0 a R Capitão Pedro Rufirto rt° 605 -

J. Nova Londres
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER Av. Carlos Gomes ri'-* 145 - J

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO .AGROPECUÁRIO
EMB RAPA

`14ONSEWOMLJNICIPALDE CIE.NCIA E TECNOLOGIA (PEDRO

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO (FABIAN CODEL,

54 BATALHÃO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE
LONDRINA - ADETEC

- OE AP010 PESQUISA E
06010 PAPBAGEIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (DEL)

EMPRESA BRASLEIRA DE CORREIOS E TELEGI4AP''''

EMATER (IAPAR)

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM ACAPULCO

Petrboolis
CMOS Jae Strata (acesso
Orlando Ama.

Rd. Carlos Joao Strass - Warta

Av. Castelo Branco n° 570 -J.
Presidente
Castelo Branco n° 570 - J
Presidente

Rd. Gels° Garcia Cid km 374
Cori. Pas Flores

Av Celso Garcia Cid n° 1899

TO Rd. Cats° Garcia Cid n° 375 -
(IAPAR)

Rd. Celso Garcia Cid n" 380
CamOus Un‘iversitario

ael; Rd Celso Garcia Cid no 900 - Jd.
Portal de Versathee

Rd. Celso Garcia cid, km 375 - Jd.
Acapulco

Rd. Celso Garcia oid, KM 375 • Jci
. Acapulco .

Av. CheIpi Tanus Daher n' 897 - J
Acaouto
Chile n° 10- Vita Brasil

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Av. Comandante Joao Ribeiro
Barros ns 461 • J Dom Pedro

WISTRADO DO PARANÁ Jorge 11.9 450 - Vale de
San fzidro

POLICIA MILITAR DO PARANÁ - FORÇA VERDE R. da Natureza n° 155- Pg.
Resid Joao Piza

SEMA ESTADUAL A. cla Natureza 155 - Pq.
Resid. Joao Piza

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO A da Natureza o' 155 Pg.
Resid. Joao Piza

SECRETARIA DO ME* AMBIENTE da Natureza or 15$
ReisidAotteiPiza

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ft da Natureza n° 155 - Pg.
Resid. Joao Piza

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A. da Natureza n 155- Pg.
Reek!. Joao Piza

CONSELHO MUNICIPAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR A. da Natureza n° 155- Pg.
Resid. Joao Piza

S DO CONJ. JJDEo R. Daniel Carios Viana na 40 -
Cott Hab. Jamile Deouech

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SHANDRI-LA R. Darcilio Egger n° 321 - J.
Shancin-la

!PEN A.* des Maritacas ricl 1400 - Pq.
das In Leves

SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS R. Delaine Negro n' 75- Gleba
PARTICULARES DE LONDRINA E NORTE DO PR.-SI Pathan() - Res. Ilha Bela

. Fernando Faqir' re' 160 -
4- J. gamin=

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM BANCÁRIOS R. Dep. Nilson Ribas n° 371 - J.
Bancários

DE MORADORES DO CONJ. AVELINO VERA / A. Deputado Nilson Res ne 371
PANIBSA -Avelino Vieira / Panissa
TERMINAL RODOVIÁRIO Av. Dez de Dezembro n° 1830 - J.

NISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO Av.
Helena
do Cafe 0' 543 - Bairro
Aeroporto

(043) 3326-9408

(0431 3372-9200

(043) 3378-0132

(043) 3398-4107

(043) 3371-2000

(043) 3379-2300

(043) 3379-2300

(043) 3372-2000
(043) 3324-3212

(043) 3025-1601

(043) 3371-4-483

(043) 3337-5098

(043) 3342-7857

(043) 3376-2000

(043) 3342-4708

(043) 3293-2000

(043) 3325-8505

(043) 3326-7801

(043) 3341-7733

(043) 3372-4750

(043) 3372-4786

(043) 33724750

(043) 3372-4787

(043) 3343-3265 

3372-4786

(043) S/No

(043) 3328-3468

(043) 33214377
(043) 3374-0900

(043) 3294-5220

(043) 3327-0449

(043) 3327-0449

(043) 3372 1800

(043) 3371-4361
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JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIARIA DO PARANÁ

RE.S DO JARDIM OLIMPICO

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA IAPAR

GOMEL.- R

SINDIPROL-SIND. DOS PROFESSORES DE LONDRINA (UEL)

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS M
LONDRINA-AFML '
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PAFtANA
(1)1TPR)

SEGURIDADE SOCIAL - INSS

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA (INESUL)

SECRETARIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE (MARCELO-
PAPINETE)

OWSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (GABINETE DE
1

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES (SECRETARIA Av. Duque de Caxias n9 635-J.
A4,ENDA1 Mazzei

Av. do Café n9 543 - Bairro
Aeroporto

R dO Volatiol n° 102 -J.
011moico

Av. dos Expedicionários riG 102 -
Ci. Res Vivendas do Arvoredo

Av. dos ExpecliolonArios rt9 1999 -
J. Botânico
dos Farrapos nr 83 - Pç. La
§age
dui Funcionários n2 363 - J.
Meditemlneo

Av. dos Pioneiros n' 3131 -
Portal dos Pioneiros

Av. Duque de Gazes -1135 - J.
Monocles

Av. Duque de Caxias n9 1290 - J.
Londres

Av. Duque de Caxias n° 630 - J.
Mazzei

Av. Duque de Caxias ii 635 - J
Mazze

. Dew. C,axias 635 - J.

Duque de Caxias n° 635 - J.
Mazzei
Duque de Caidas1/1835 -

Av. Duque de Caxias n° 635-J.
Mazza'

Av. Duque de Caxias 01,6354

RECREATIVA ATLÉTICASERCOMTEL (ARATEL) ft Elul° Ferraz Carvalho n° 685

FACULDADE PITAGORAS
Gleba Lindála

R. Edwy Taques de Araújo n°
1100 - Gleba Palhano

R. Espinto Santo no 199 -Centro

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS TÉCNICO- 8. Espirito Santo n9 653 - sl 604 -
ADMINISTRATIVO DA UEL -ASSUEL Centro
A DE MORADORES Q COW, AtiniiAL SIQUEIRA Av. Eurico Gaspar Dutra n° 985 -

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SEDU - PARANACIDADE
SOP— ICÁTO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
LONDRINA-SINDCOLON
SESC

ASSOCIAÇÃO
PIAMITIM

Cafszal
Farrapos nr 35 - Pç. La Salle
J Canada

FL Fernando de Noronha ng 207 -
Coln'

R. Fernando de Noronha 1)9 264 -
Centro

DOPO.DAS INDÚSTRIAS E A Fornino Lames de ONeira re

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PO. OURO BRANCO
597- Pa. Des Ind. e Piazenten

R. Flor dos Apes ng 595- Pq.
Ouro Branco

R. Gabriel Matokavoníc n9 260-
J. da Luz

EXERCITO BRASILEIRO - 14' DELEGACIA DO SERVIÇO R Gago Coutinho n 959 Jo
MILITAR Aer000rto
A IAÇÃO DE CJ-D$FLES R. Gilberto Fled no 385 - Cj. das

CISMEPAR

FEL

SINCI CATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORTE
IN,ÉP

Flores
Goiânia n9 152 Centro

Games Carneiro n° 315 -
Bairro Boa Vista -(illeencião)
Gov. Pangot de Souza n° 80 -
st 4 - J. PetrOoolis
Govern. Parigot de Souza re
220- J. Peatoois
Govern. Parigot de Souza n°
311 - J. Calcaras

(043) 3315-6200

(043) 3347-

(043) 3376-2311

(043) 3324-9022

(043) 3324-3995

(043) 3372-5151

(043) 3315 6100

(043) 4009-3100

(043) 3379-2000

(043) 3294-6200

(043) 3372-4242

(043) 3372-4003

(043) 3372-4194

(043) 3372-4061

(043) 3372-4512

(043) 3372-4000

(043) 3372-4242

(043) 3375-1700

(043) 3373-7333

(043) 3322-1852

(043) 3025-5164

(043) 3341-1054

(043) 3372-3300

(043) 3323-1815

(043) 3305-7800

3343-14$7

(043) SNg

(043) 3375-0307

(043) 3025-0977

(043) 3341-8212

043i 3371-0840

(043) 3372-9191

(043) 3342-1990

(040) 3342-1415

(043) 3294-5900
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA OE I.DNDRNA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM NOVA
ESPERANCA
SINDICATO DOS EMPREG.. ENTIOADES CULTURAIS,
RECREATIVAS. OE ASS. SOCIAL ORIENT E FOR
SANEPAR

UNOICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS E
DAPITAUZACk0 DO ESTADODO PARANA
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS DE
LONDRINA-SINCOVAVE
SCJAÇÃtTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E -

'1PESOUISA C -1
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM IGAP6

RES DA VILA NOVA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

CENTRO UNIVERSITARIOCILADELFIA (UNIFIL)

ASSOCIAÇA0 DOS PROFESSORES DO PARANA-APP
SINDICATO
AGESF

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OKINAWA

3o. ttRUPAMENTTO P 8OM8Ë1RODO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO IGAPO

As00 DEMQfDORES Do MEW VOREDO

ASSOCIAÇA0 DE MORADORES DO J. TAPUA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO-PQ. DAS 8400STRIAS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM ROSEIRA

AssociAgÂo DE MORADORES DO J. DEL

05-FEDERAL INSTITUT OF PARANÁ IFPR

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E PAZ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM MARINGA

ARIA DE D1SFESA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. CAFEZAL III

AssocK*0 DE t..40AA007.46 ts6jAfi*Wg.Wiók
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUC)

MA DE ESTADODA CR UPE

ASSOCIAÇÃO DEDE MORADORES DO JARDIM SAO LOURENQO

ATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXIS Av.
!ARMS DE LONDRINA

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DE
SAÚDE E PREVIDENCIA-SINDREVS

70 IX)ASAL1IAMO1MENTÇAO E.M
IAN/DRINA

Av. Harry Prochet n° 1055 - J. Sao (043) 3324-8719
Jot*,
Henrique Vicente n 299 -J. (043) 3341-4818
Nova Esoeranca

Av. Higientipolia no 1505- sl 704 - (043) 33374300
Vila Hatandoolis

Av. H[gienópolis n' 1527- Centro 0800 2000115

Higienapolis no 174 - sl 301 - (043) 3324-2468
Centro - -•

Av. Higiendipolis n° 32- sl 1502- (043) 3323-1939
Centro
Hrglerldpelia no 70 4173 - (043) 3324-9767
Centro
Higienópolis n° 70 sl. 92 -
Centro
Higien6Oo1ia no 710 - Centro
Em Frente Btadesco

Av. Inglaterra no 343 - J. !gap() (043)

R Itapicurus no 180 - V. Nova (043)

Av.

Av.

Av:

J. K. n 978 - Centro

Av. J.K. n' 1628 - J. Canada

Av. J.K. re 1834- J. Canada

Av. J.K. n 2948 - V. Ipirartga

Jaguaribe n' 232 - Vila Nova

Jaguaribe rt° 473 - Vila Nova

Av Japao n' 50 - Alto Igapb

R. Jesus Gonçalves n° 36 -
Vivendas do Arvorado

R. João Correa dos Santos n'
503 - J. Hama

FL Joao Ferreira de Armada no
502 - Pct. das indaetrias
João Gonçalves Padilha n°
200 - J. Roseira
Joao Parreira tig 127 - J. Del

(043)

(043)

(043)

(043)

(043)

(043)

(043) 33364317

(043) 3327-0202

&No

3329-0373

3371 3900

33,5,7474

3323-2662

3312-7850'.

3329-1596

3373-2900

(043) 3339-1251

(043), 3341,9034

(043) 3343-4494

(643) 3337-2230
(043) Sal°

(043) 33414501

João VIII n' 600 - J Judith (043) 3878-6100

R. Joaquim de Matos Barreto no (043) 3337-9291
12136,'Jlafic1ima

A. Joaquim de Matos Barreto n° (043) 3347-6287
1518- J. MarInoa
Joaquim de Mats Barreto no (043) 3372-4650
333 - J. Madnatt
Joaquim Pereira n, 87 - (043) 3342-5143
Cafezal Ill
JockeiClub ng 352 - V. Hipica 043) 3$38-76e0

Av Jockei Club n° 485 - V. Hiplca (043) 3372-6000

Joel Brie de Oliveira n° 59 -
Jd. Guararaoes
Jorge Bonassar nv 150 - J
Sao Lourenco
Jorge tasoni n° 1569- Vila
Casocir

Av. Jorge Casoni a° 2575 - Vi a
Siam

(043) 3321-9584

(043) 3341 2308

(043) 3339-4544

(043) 3321-3814
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ASSOCIAÇÃO GRUPO SANSEY - CULTURAL E BENEFICIENTE Av. José de Alencar n9 156 -

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA
MUNCIPAL DE LONDRINA -
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE
LONORINA - AEN..

$hanorila
Kozen igumno270**,Itidial'

Kozen Igue n° 345 • Granville
Park ResKlence

iii)043C0 Rd. Mabio Gonçalves Palhano no

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA CASONI

CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

MORADORES DOM. CHARRUA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SABARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNDEB

CONSELHO MUNICIPAL DA AUMENTAÇÃO ESCOLAR

CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DE
NTAÇAO. AFINS E DO CAFE SOLUVEL DE LONDRINA E

SINDICATO DOS AUX. DE ADM. ESCOLAR DE LONDRINA-

RABALHADORES NAS 110. DO VESTUÁRIO
ERMA°

POLICIA CIVIL DO PARANÁ - DELEGACIA DA MULHER

PENITENCIARIA ESTADUAL DE LONDRINA

ASSOCIAÇÃO PRO MEMÓRIA DE LONDRINA E REGIÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
EWING SUPERIOR
FACULDADE DE TEOLOGIA SUL AMERICANA (FTSA)

CONSELHO MUNICIPAL DE smbe
PROCON-LD

CONSEL140 MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DESFESA DO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INC). DE CIMENTO,
RILHOS, HIORAULICOS MARMOHES,

SG1INTERNACIONAL

AssocIAçÃo CASA DO EMPREENDEDOR INSTITUIÇÃO
COMUNITARIA DE CREDIT°
SECRETARIA DE POUTICAS PARA AS MULHERES

CEASA

3250 - GlettaPalhano (Prox.
Madeira n° 395 - V. Cason'

Maestro Egidio Camargo do
Amaral n9 110 - Centro
Maestro Egido Camargo do
Amaral n 110 • Centro

R. >Alamein° no 470=4. Charrua

Manjericão ri9 50 - Sabard

R Mar Vegmetho ne 35- J.
Claudia
Mar Vermelho M 35- J.
Claudia
Mar Vermelho n° 35- J.
Claudia

R. Mar Vermelho n° 35- J.
Claudia
Mar Vermelho ni? 35- J.
Claudia
Maragogipe n° 20 - Centro

A.

R.

Maranhao 177 - 5° arxiar SI 51

Maranhao n° 314 - si 33 -
Centro
Mara:114u no 502 -el 2 -
Centro

R MalCfliC) Das n9 232 - Voa
Fuita

R- Maria da Gloria Barroso
Caramel no 100 -.Id. Del Rev

Av. Mannga n 2400 - J. Mannga

Av. Maringá n° 2400 - J. Maringá

Av. Maringá n' 2400 - J. Maringá

Av. Maringá n° 290 - J. Dorn
Bosco

Av. Maringa no 627 - sl 301 - J
Vitória

Av. Maringa n° 813 - sl. 602 - 3d.
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ANEXO 4 - PLANO DE ENCARGOS

AVALIACAO TEMÁTICA INTEGRADA

1 Sistema de Atividades Humanas - SAH

1.1. Demografia

Objetivo: conhecer as características atuais da população do município quanto a sua evolução,
estrutura etária, distribuição espacial e estimativa de crescimento futuro;

Método: levantamento de dados e trabalho analítico pela ETM e universidades

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos:
- população total do município no contexto regional e metropolitano:
- evolução da população do município entre 2000 e 2010 e, estimativamente, 2016:
- composição da população total, urbana e rural do município;
- número de moradores por domicilio;
- estrutura etária da população nos estratos de 0-5, 6-14, 15-64 e 65 anos ou mais de idade:
- densidades demográficas urbanas em 2000 e 2010 c;
- projeções demográficas para o ano de 2018;
- projeções demográficas para o ano de 2028;

Produto Gráfico: confecção de mapas, gráficos e tabelas;
- evolução demográfica entre 2000 e 2010 e, possivelmente, 2016;
- variação da composição urbano-rural da população;
- pirâmide etária da população;
- mapa de densidades demográficas urbanas em 2000:
- mapa de densidades demográficas urbanas em 2010:

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010 e Estimativa para 2016.

1.2. Qualidade de vida da população

Objetivo: conhecer a situação da população do município quanto aos aspectos de escolaridade,
renda e expectativa de vida;

Método: levantamento de dados e trabalho analítico pela ETM e universidades:

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução da qualidade de vida da população do
Município entre 2000 e 2010 e, possivelmente, entre 2010 e 2016 quanto aos aspectos da
escolaridade, renda e expectativa de vide da população;

Fonte: IPEA/IPARDES, Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 2000 e 2010 e, possivelmente
2016.

2. Sistema de Atividades Produtivas - SAP

2.1. Relações Regionals

Objetivo: conhecer a posição relativa do município no contexto da região, em vista da evolução do
processo de desenvolvimento regional;

Método: levantamento bibliográfico e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução da situação do município na região
quanto aos seguintes aspectos:
- intensidade de relacionamentos intrarregionais a partir de fluxos de ligações telefônicas
interurbanas ou de transporte intermunicipal de passageiros;
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Peek:

- condicionantes ambientais avaliados a partir das bacias hidrográficas;
- condicionantes e deficiências em infraestrutura física e econômica;
- condicionantes, deficiências e potencialidades no campo das atividades produtivas;
- condicionantes e potencialidades quanto à distribuição espacial e estrutura da população;
- a situação do Município no contexto da AMEPAR;

Fonte: IPARDES, PIB total e por setores em 1990, 2000 e 2010 e, possivelmente, 2016, ETM e
Universidades.

2.2. Produto Interno Bruto — PIB

Objetivo: conhecer a evolução do PIB setorial e per capita do município:

Método: levantamento de dados e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos:
- PIB do município por setor nos períodos de 2000 a 2010 ode 2010 a 2016:
- PIB do município per capita nos períodos de 2000 a 2010 e de 2010 a 2016;

Fonte: IPEMPARDES.

2.3. Setor Primário

Objetivo: conhecer as características e potencialidades das atividades extrativas, agrícolas e
pecuárias no município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários da agência do órgão estadual de
fomento agrário no município e trabalho analítico pela PML, ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos entre 2000 e
2010 e entre 2010 e 2016:
- mapear a composição do uso do solo (áreas de lavouras permanentes e temporárias, pastagens,
florestas nativas ou reflorestamentos e Areas improdutivas);
- composição da estrutura fundiária por classe de tamanho dos estabelecimentos;
- regime de posse da terra (composição relativa de proprietários, arrendatários, meeiros e
posseiros);
- volume e Area de produção dos principais produtos;
- rendimento das culturas permanentes e temporárias;
- plantéis de animais;
- estrutura de comercialização (Banco do Brasil / cooperativas, etc.);
- capacidade de armazenagem por tipo de produto;
- emprego de maquindrio agrícola e insumos modernos;

Fonte: SEAB, EMATER, PML, ETM e Universidades.

2.4. Setor Secundário

Objetivo: conhecer as características e potencialidades das atividades de transformação no
município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento a
indústria e trabalho analítico de gabinete pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos entre 2000 e
2010 e entre 2010 e 2016:
- número de estabelecimentos por gênero industrial:
- volume de produção por gênero;
- instrumentos regionais/locais para fomento ao desenvolvimento industrial;
- mapear a evolução do número de alvarás de funcionamento de indústrias;
- mapear a evolução do número de alvarás de construção de edifícios industriais;
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- ativos tecnológicos no município
- mapear a localização dos estabelecimentos industriais na cidade e zoneamento urbano;

Fonte: IBGE, IPARDES, SEIC e CODEL.

2.5. Setor Terciário

Objetivo: conhecer as características e potencialidades das atividades atacadistas, varejistas. de
prestação de serviços e de turismo no município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento e
trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos entre 2000 e
2010 e entre 2010 e 2016:
- número de estabelecimentos de comércio atacadista, varejista e de serviços por gênero;
- volume de vendas dos estabelecimentos de comercio e de prestação de serviços por género;
- alvarás de construção de estabelecimentos comerciais e de serviços:
- localização dos estabelecimentos de comércio e serviços na cidade;
- desempenho e potencialidade do município como polo de atração turística:

Fonte: IBGE, IPARDES, SEIC, PARANATUR e PML.

2.6. Emprego

Objetivo: conhecer a situação da população do município quanto a oferta e variação do nível de
emprego;

Método: levantamento de dados e trabalho analítico de gabinete pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos:
- composição setorial do emprego no município;
- emprego formal frente ao crescimento da população para avaliar a ocorrência de desemprego
estrutural no município;
- grau de informalidade nas oportunidades de emprego no município;

Fonte: SINE/SEMPRE, admissões e desligamentos de pessoal nos setores rural, industrial,
comercial. de serviços e público, em 2000, 2010 e 2016.

2.7. Renda;

Objetivo: conhecer a situação da população do município quanto à renda;

Método: levantamento de dados e trabalho analítico pela ETM e universidades;

• Produto Escrito: relatório contendo avaliação da evolução dos seguintes aspectos:

• Produto Gráfico: mapear distribuição de renda;

• Fonte: IBGE, CAGED e SMPOT.

• 3. Sistema de Sustentação Natural - SSN

• 3.1. Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Hidrológicos

•
•
•
•
•
•

Objetivo: conhecer as características de relevo, subsolo, solo e hidrografia do município, para
determiner os condicionantes físicos à urbanização;
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Método: levantamento bibliográfico e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- características geológicas e geomorfolágicas do território municipal;
- rede hidrográfica do município, da sede municipal e das sedes de distrito;
- ocorrência de processos erosivos, assoreamento de rios, etc.;

Produto Gráfico: confecção de mapas com os seguintes temas:
- carta geológica do município e das Areas urbanas
- indicações da geologia para o planejamento urbano;
- hipsometria do território do município;
- intervalos de declividade nos sítios urbanos e periurbanos;
- bacias hidrográficas do município e dos sítios urbanos e periurbanos;

Fonte: PARANACIDADE, MINEROPAR, PML e PDMPL-2008.

3.2 Aspectos Climáticos

Objetivo: conhecer as características do clima da região, para identificar os condicionantes
climáticos à atividade agrária no município;

Método: levantamento bibliográfico pela ETM e universidades;

Produto escrito: relatório contendo avaliação sabre:
- temperaturas médias anuais;
- regime pluvial;
- regime de ventos;
- ocorrência de geadas;

Produto Gráfico:
- mapas com informações sobre as características do clima da região;
- planta do município e das Areas urbanas com a direção dos yentas dominantes;

Fonte: MAACK, Reinhard, Geografia Física do Estado do Paraná. 30. Edição. Curitiba: Imprensa
Oficial, IAPAR e UM.

3.3. Aspectos Fitogeogriificos

Objetivo: conhecer a situação da arborização pública e das matas nativas no município, para
identificar possíveis deficiências quanto à cobertura arbórea de Areas de preservação natural;

Método: levantamento bibliográfico e entrevistas com funcionários dos órgãos municipais do meio
ambiente e serviços urbanos e trabalho analítico de gabinete pela ETM e universidades;

Produto escrito: relatório baseado em fotointerpretação contendo avaliação sobre:
- espécies características da cobertura vegetal original da região;
- reservas de matas nativas e situação das matas ciliares ao longo dos cursos d'água que cortam as
Areas urbanas do município;
- relação de área verde por habitante (m2/hab) nas Areas urbanas;

Produto Gráfico:
- planta do município e das areas urbanas com a delimitação das matas nativas;

Fonte: PARANACIDADE, MAACK, Reinhard, Geografia Física do Estado do Paraná. 3°. Edição.
Curitiba: Imprensa Oficial e ETM;
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3.4. Aspectos Ambientais

Objetivo: analisar o aspecto ambiental e de preservação do município. identificando Areas
deficitárias ou prioritárias para execução de políticas públicas no setor de meio ambiente;

Método: - Area urbana: elaboração de indices de Area verde por bairro/lateamento/setor censitário
tendo por base as informações do mapeamento de Areas verdes; - area rural: utilização dos dados
do CAR e Areas de reserva ambiental;

Produto escrito: relatório contendo avaliações sabre:
- total de Areas verdes;
- indices de vegetação urbana (por área/habitante/habitação);

• - Areas prioritárias para ações ambientais de arborização:

• - indices de vegetação rural (por área/distrito/propriedades/moradores/culturas);
- identificação de áreas prioritárias para conservação e áreas frágeis.•

•
•
•
•
•

•
•
•

Produto Gráfico:
- mapas e tabelas com os indices elaborados;

Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ETM e Gd.

4. Sistema de Sustentação Adaptado • SSA

4.1. Ocupação do Solo

Objetivo: conhecer a evolução e as características da ocupação do solo nas Areas urbanas do
município, para identificar os padrões de ocupação, problemas quanto aos vazios urbanos,
ocupações irregulares, densidades demográficas urbanas e tendências de expansão;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão de controle do uso e
ocupação do solo no município e trabalho de campo e analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:• - estrutura urbana atual e vazios urbanos;
• - características atuais das áreas urbanas do município, com o cálculo da área total, dos

equipamentos comunitários, bem como a localização e quantidade das Areas verdes;
• - processo de aprovação de loteamentos;

- evolução dos loteamentos no período 2000-2010 e 2010-2016, com a localização e o cálculo da
Area total e das Areas do sistema viário, dos equipamentos comunitários, dos espaços livres de

• uso público e dos lotes;

• - eventos importantes ocorridos recentemente na estrutura urbana tais como a construção de
acessos ou contornos rodoviários, terminais rodoviários, shopping centers, distritos industriais, etc.

• com as respectivas localizações, Areas e datas de inauguração;

• - identificação e localização dos lotes vagos e dos vazios urbanos com superfície superior a 1 ha
(um hectare);

• - tipologia dos padrões construtivos segundo a altura de edificação;

• - localização e tipologia de assentamentos irregulares:
- direção das tendências espontâneas de expansão, identificadas através da localização das

• construções licenciadas nos últimos 5 (cinco) anos;
- aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;• - integração físico-territorial metropolitana e Areas conurbadas;

•
•
•

Produto Gráfico: confecção de mapas com os seguintes temas:
- evolução da ocupação e as tendências de expansão urbana;
- vazios urbanos por tamanho;
- tipologias construtivas segundo a altura de edificação;
- Area urbana e zona de amortecimento do Parque Estadual da Mata dos Godoy
- áreas conurbadas;

•
•
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- valor do solo;
- areas de interesse histórico-cultural;
- propriedade dos lotes

Fonte: PARANACIDADE, IPPUL e ETM.

4.2. Uso do Solo

Objetivo: conhecer as características das tipologias dos usos do solo, para determinar o
zoneamento atual e identificar possíveis problemas de conflitos antra usos nas áreas urbanas do
município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão de controle do uso e
ocupação do solo no município e trabalho de campo e analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- delimitação da Area de comercio central;
- localização e delimitação das Areas de comercio atacadista;
- localização e delimitação das zonas, parques ou distritos industriais;
- localização dos equipamentos de prestação de serviços, a saber: escolas públicas e privadas dos

níveis de ensino fundamental, médio e superior, creches, postos de saúde, hospitais públicos e
particulares, delegacias, quartéis da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros;

- estrutura de polarização intraurbana, com a localização de eventuais sub-pólos de comércio e
serviços de bairro;

- localização de polos geradores de fluxos de transporte e de aglutinação de usos, tais como
distritos industriais, centros atacadistas, etc.;

- localização de conjuntos habitacionais populares, com as respectivas areas, quantidade de
unidades e datas de inauguração;

- localização e caracterização das concentrações de habitação de interesse social e de habitação
subnormal;

- localização de Areas verdes de propriedade pública e particular;
- localização de parques, e pragas equipadas;
- usos do solo nas Areas conurbadas;

Produto Gráfico: mapa contendo:
- a tipologia dos usos do solo, areas verdes e de preservação ambiental nas Areas urbanas do

município; com sobreposição de usos potencialmente impactantes.
- mapa com buffer de Area de abrangência das Areas de recreação/lazer ou com potencial para tal;
- Areas de conurbagão metropolitana;

Fonte: PML, IPPUL e ETM.

4.3. Sistema Viário

Objetivo: conhecer as características do sistema viário das Areas urbanas do município, para
identificar possíveis problemas de circulação e pontos de conflito, bem como consultar os planos e
projetos existentes de melhoria nesse componente das estruturas urbanas;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no orgão municipal de viação e
trabalho de campo e analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- modelo geral de circulação nas areas urbanas do município, identificando os fluxos dominantes e a
identificação de vias arteriais, coletoras (de ligações centro-bairros ortogonais As arteriais),
conectoras (de ligações interbairros tangenciais ao centro) e acessos ou contornos rodoviários
- piano intermodal de transportes;
- principais polos geradores de tráfego urbano;
- gargalos e pontos de conflito de tráfego mais importantes;
- pianos e projetos existentes de novas obras viárias no município e nas areas urbanas;
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Objetivo: identificar possíveis problemas sanitários e ambientais quanto à ausência ou inadequação
da drenagem pluvial e conhecer os pianos e projetos existentes de ampliação dessa benfeitoria no
município;

• Fonte: PML e ETM.
• 4.4. infraestrutura de Drenagem Pluvial
•

•

•
• Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de meio

ambiente e serviços urbanos e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
• - drenagem pluvial das areas urbanas e periurbanas;

• 
- rede de galerias de águas pluviais, com a localização de seus emissários, identificando se

providos ou não de dissipadores de energia;
• - caracterização dos corpos receptores quanto a processos erosivos;

• 
- Areas com possíveis problemas de alagamentos ou enchentes;
- estrutura do órgão responsável pela drenagem pluvial urbana;

• - pianos e projetos existentes de expansão da rede de drenagem ou de obras de controle da erosão
ou inundações;

Produto Gráfico: mapa com a rede de drenagem e a localização dos pontos de lançamento dos
seus emissários e eventuais focos de erosão;

Fonte: PML e ETM; Corpo de Bombeiros.

4.5. Infraestrutura de Abastecimento de Agua

Objetivo: identificar possíveis inadequações quanta ao abastecimento de agua em Areas urbanas
do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários na concessionária do serviço de
abastecimento de água e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- sistema de produção-adução-tratamento-reservação de ague;
- rede de distribuição;
- número de consumidores por categoria (residencial, industrial, comercial e público) em 2010 e
2016;
- estrutura do órgão responsável pelo abastecimento de água;
- pianos e projetos existentes de expansão da rede de distribuição e de ampliação da capacidade de
produção de agua;

Produto Gráfico: mapa com a hierarquia de vies, mostrando também os principais pontos de
conflitos de trânsito nas Areas urbanas do município; PGTs
- mapeamento das descontinuidades viárias por hierarquia;
- mapa corn enfoque nas transposições de FV (poucas opções de circulação);

•
O

•
•
•

•
• Produto Gráfico: confecção de mapa com a rede de distribuição de água e a delimitação da Area

atendida, bem como equipamentos de captação, tratamento e armazenamento de água.

Fonte: SAN EPAR e ETM.

4.6. Infraestrutura de Esgoto Domiciliar

Objetivo: identificar possíveis problemas sanitários quanta ao sistema de coleta e tratamento de
esgoto e conhecer os pianos e projetos existentes para implantação desse serviço nas Areas
urbanas do município;

•
•
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Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários da concessionária do serviço de
coleta e disposição de esgoto e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- número de imóveis atendidos pela rede de coleta de esgoto domiciliar;
- situação atual quanta ao destino do esgoto domestico e industrial;
- localização e capacidade do sistema de tratamento do esgoto domestico:
- projetos existentes para ampliação do sistema de coleta e tratamento;
- ocorrência de eventuais focos de poluição hídrica;

Produto Gráfico: mapa com a rede existente e projetada de coleta de esgoto e a(s) estação(ties)
de tratamento de esgoto no município, bem como atuais focos de poluição hidrica;

Fonte: SANEPAR e ETM.

4.7. Infraestrutura Viária

Objetivo: analisar o serviço municipal de conservação e pavimentação de vias públicas para avaliar
sua capacidade de manutenção e ampliação da malha de vies pavimentadas nas Areas urbanas e
periurbanas do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de viação e
trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- vias pavimentadas segundo o tipo de pavimento;
- estrutura do órgão responsável pela pavimentação de vies públicas, indicando o número de

pessoas e o tipo e a quantidade dos equipamentos utilizados no serviço;
- pianos e projetos existentes quanto à expansão da pavimentação de vias e de outras obras viárias,

a exemplo da construção de pontes e trincheiras;

Produto Gráfico: confecção de mapa com a malha de vias pavimentadas atuais e projetadas, por
tipo de pavimento; incluindo as estradas rurais e rodovias.

Fonte: PML e ETM.

4.8. Infraestrutura de Energia Elétrica e Iluminação Pública

Objetivo: analisar o sistema de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no município
para identificar eventuais carências nesse serviço;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários na COPEL e trabalho analítico pela
ETM e universidades.

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- sistema de alimentação-rebaixamento de tensão de energia nas divas urbanas do município;
- rede de distribuição de energia elétrica;
- rede de iluminação pública por tipo e potência das luminárias;

• - número de consumidores por categoria (residencial, industrial, comercial e público) em 2000, 2010

• 
8 2016;

- quantidade de energia consumida por categoria de consumidores (residencial, industrial. comercial
• e público) em 2000, 2010 e 2017;

• 
- estrutura do orgão responsável pela geração e distribuição de energia elétrica nas áreas urbanas

do município;
• - pianos e projetos existentes quanto á ampliação da capacidade instalada do sistema de

• 
distribuição de energia elétrica;

•
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Produto Gráfico: confecção de mapa com a rede de transmissão e distribuição de energia elétrica
(enforque em superpostes) e de iluminação pública, por tipo de luminária e altura; incluir
subestações.

Fonte: COPEL, PML e ETM.

4.9. Infraestrutura de Comunicações

Objetivo: conhecer o sistema de teletcomunicações existente e projetado no município para se
avaliar as carências e possibilidade de melhorias nesse serviço;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários na agência local da EBCT e nas
concessionaries de telecomunicações, e trabalho analítico pela ETM e universidades:

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- situação atual da telefonia fixa no município:
- situação atual da telefonia móvel no municipio;
- legislação sobre torres de telefonia celular;
- rede de telefones públicos nas áreas urbanas do município;
- número de ligações interurbanas recebidas e efetuadas em 2010 e 2017;
- instalações e funcionamento do sistema postal no município:
- jornais e radios existentes no município;

Produto Gráfico: confecção de mapa da rede de telefonia fixa nas areas urbanas do município e
localização de telefones públicos e estações radio-base de telefonia celular;

Fonte: EBCT, SERCOMTEL, Concessionárias de Telecomunicações e ETM.

410. Serviço de Transporte Coletivo

Objetivo: analisar o sistema de transporte coletivo existente para avaliar a suficiência e adequação
da oferta desse serviço à população;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários nas agências estadual e local de
fiscalização do transporte coletivo e trabalho analítico pela ETM e Universidades.
Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- linhas de transporte intermunicipal que servem a cidade, contendo a localização do terminal
rodoviário e pontos intermediários de parada;
- número de viagens intermunicipais (ou passageiros transportados) conforme a origem e o destino
por cidades em 2000 e 2010 e 2016;
- avaliação do transporte coletivo urbano, com a indicação das linhas, frequência, pontos de parada,
quantidade de veículos empregados, idade média da frota, etc.;
- existência de tarifas sociais unificadas, passes de estudantes, etc.;

Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização dos terminais rodoviário e urbano e o
itinerário das linhas urbanas, com seus pontos intermediários de parada;

Fonte: DER-PR, PML e ETM.

4.11. Serviço de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos

Objetivo: analisar a coleta e deposição de resíduos sólidos, para avaliar a existência de possíveis
problemas sanitários quanto à ausência ou deficiências desse serviço nas areas urbanas do
município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de meio-
ambiente e serviços urbanos e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
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- sistema de coleta e deposição de resíduos sólidos, indicando se existe tratamento diferenciado
dos lixos hospitalar e industrial;

- separação do lixo reciclavel e o aproveitamento do lixo orgânico;
- tecnologia de manejo do lixo empregada no vazadouro municipal;
- area de abrangência da coleta segundo a frequência do serviço;
- localização do vazadouro dos resíduos urbanos;
- existência de projetos alternativos de tratamento do lixo coletado
- estrutura do órgão responsável pela coleta e deposição dos resíduos sólidos urbanos na Cidade,

indicando o número de pessoas e o tipo e a quantidade dos equipamentos utilizados no serviço;
- coleta e disposição de resíduos sólidos da rede de saúde;

Produto Gráfico: mapa com a area atendida pela coleta de resíduos sólidos e a localização do(s)
vazadouro(s) do município;

Fonts: PML e ETM.

4.12. Serviço de Limpeza Pública

Objetivo: analisar o serviço de limpeza e conservação de logradouros para avaliar a existência de
possíveis problemas sanitários quanto à ausência ou deficiências desse serviço;

Método: levantamento e entrevistas com funcionários no órgão municipal de serviços urbanos e
trabalho analítico de gabinete pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- abrangência da varrição, capina e limpeza de bueiros segundo a freqüência do serviço;
- estrutura do &gab responsável pela limpeza e conservação de logradouros, indicando o número

de pessoas e o tipo e a quantidade dos equipamentos utilizados no serviço:
- medidas legais destinadas a assegurar a limpeza e capina de terrenos baldios:

Produto Gráfico: confecção de mapa com a Area atendida pela varrição de logradouros segundo a
freqüência do serviço;

Fonte: PML e ETM.

4.13. Serviço de Arborização Pública

Objetivo: analisar o serviço municipal responsável pela manutenção e reposição da arborização em
parques, logradouros públicos e fundos de vales, para avaliar a existência de possíveis problemas
ambientais quanto à ausência de cobertura vegetal nesses locais ou falta de preservação de matas
existentes, bem como sombreamento;

Método: levantamentos de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de serviços
urbanos e trabalho analítico de gabinete pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- conservação de parques, pragas, logradouros e fundos de vales;
- fornecimento de mudas para a arborização pública, se através de viveiro próprio ou mediante

aquisigdo, indicando a forma e a frequência da poda na arborização pública:
- arborização pública segundo as espécies utilizadas, com a identificação da época e coloração da

floração de cada espécie;
- análise e aprovação de projetos de arborização nos novos loteamentos;
- pratica de manutenção, recuperação e plantio ou replantio de arvores nos logradouros e areas de

preservação ambiental;
- estrutura do órgão responsável pela manutenção de parques e praças e pelo plantio, poda e

substituição de árvores nas areas urbanas do município, indicando o número de pessoas e o tipo e
a quantidade dos equipamentos utilizados;

- projetos existentes quanto à reforma e implantação de parques e pragas, bem como quanta
adoção de mobiliário urbano em logradouros;
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Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização dos maciços florestais existentes, das
pragas e parques e das vias arborizadas, segundo as espécies vegetais ou segundo o porte;

Fonte: PML e ETM.

4.14. Serviço de Educação

Objetivo: analisar o sistema educacional existente para avaliar a suficiência e adequação da oferta
desse serviço A população;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários dos órgãos públicos e privados
voltados ao ensino formal e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre;
- sistema educacional existente no município e em suas areas urbanas, segundo a natureza pública

estadual e municipal ou privada, para os níveis de ensino pré-escolar, fundamental, médio e
superior;

- ensino supletivo e ensino profissionalizante;
- alunos matriculados por série em 2000, 2010 e 2016 (comparar com total de crianças residentes

no mesmo período);
- estrutura dos órgãos públicos gestores do sistema de ensino do município, forma de atuação,

convênios, fontes de recursos, etc.;

Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização dos estabelecimentos públicos (com
abrangência) e privados por nível de ensino,

Fonte: PML e ETM.

4.15. Serviço de Fomento à Culture, Recreação e Esportes

Objetivo: analisar os espaços culturais e de recreação e esportes existentes, para avaliar a
suficiência e adequação da oferta desses equipamentos à população;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários nos órgãos públicos e entidades
privadas voltados à promoção da cultura, recreação e esportes e trabalho analítico pela ETM e
universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- equipamentos voltados a atividades culturais e de recreação e esportes existentes nas Areas

urbanas do município, segundo sua natureza pública ou privada e de acordo com seu tipo. a
exemplo de bibliotecas, museus, teatros, cinemas, auditórios, parques e pragas, equipamentos
esportivos, clubes sociais, etc.;

- estrutura dos orgdos públicos e privados gestores das atividades culturais e de recreação e lazer
no município;

Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização dos estabelecimentos destinados a
atividades culturais e de recreação e esportes públicos e privados, segundo os tipos existentes:

Fonte: SEEC e PML e ETM.

4.16. Serviço de Atendimento h Saúde

Objetivo: analisar o sistema de saúde existente para avaliar a suficiência e adequação da oferta
dos seus serviços A população;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários nos órgãos públicos voltados
prevenção e tratamento de saúde e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
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- sistema de saúde existente nas Areas urbanas do município, segundo sua natureza pública ou
privada, por tipo de estabelecimento, a exemplo de hospitais, postos de saúde, laboratórios,
clinicas, profissionais liberais, etc.;

- indices de morbidade por tipo de enfermidade;
- principais causas de mortalidade;
- campanhas de vacinação infantil;
- atuação na assistência social;
- estrutura dos órgãos públicos gestores do sistema de saúde do município, forma de atuação,

convênios, fontes de recursos, etc.;

Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização dos estabelecimentos de saúde públicos
(com abrangência) e privados;

Fonte: AMS, PML e ETM.

4.17, Serviço de Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo: analisar os sistemas policial e de defesa civil do município para avaliar a segurança no
município e a capacidade de mobilização da administração municipal em calamidades públicas e
emergências;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários nos órgãos policiais e no órgão
municipal de defesa civil e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- sistema de segurança pública e de defesa civil existente no município e na Cidade, indicando o

contingente de pessoal e os equipamentos nele empregados nas diversas Areas, a exemplo de
policiamento, combate a incêndios, trânsito, resgate de pessoas, abrigos de emergência, etc.;

- estrutura dos órgãos públicos gestores das atividades consagradas A segurança pública e
defesa civil no município:

Produto Gráfico: confecção de mapa com a localização das unidades policiais e bombeiros
41) existentes nas Areas urbanas do município;

• Fonte: SESP, PML e ETM.•
• 

4.18. Acesso à habitação

•
•
•
•
•
•
•
•

•
• Fonte: PLHIS, COHAB, LUOS, PML e ETM.

•
•
•
•
11,

Objetivo: analisar o sistema de acesso a terra e a habitação para avaliar a suficiência e adequação
da oferta de áreas para atendimento das famílias em situação de déficit habitacional.

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários nos órgãos públicos trabalho
analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- políticas públicas relativas à habitação;
- conjuntos habitacionais;
- ocupações irregulares;
- déficit habitacional por faixa de renda;
- disponibilidade de terras públicas;
- Zonas Especiais de Interesse Social;
- estrutura dos órgãos públicos gestores das atividades consagradas à segurança pública e A

defesa civil no município;

Produto Gráfico: confecção de mapa contendo conjuntos habitacionais; localização do banco de
terras para habitação, localização das ZEIS; e o mapeamento da atual moradia das fan-alias em
situação de déficit habitacional (incluso ocupações irregulares):
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5. Sistema de Controle de Informações- SCI

5.1. Cadastro Imobiliário Municipal

Objetivo: analisar o sistema de registro e recuperação de dados do cadastro imobiliário e avaliar a
necessidade de aperfeiçoamento desse instrumental, visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e
conhecer o universo de imóveis territoriais e prediais nas areas urbanas do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal incumbido do
cadastro imobiliário e trabalho analítico pela ETM;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- sistema de arquivamento e recuperação de informações cadastrais, indicando a tecnologia

utilizada e a quantidade e a qualificação do pessoal empregado no serviço;
- número dos imóveis territoriais e das unidades prediais cadastradas, segundo o uso da edificação;
- alvarás de construção expedidos por ano, segundo o uso da edificação;
- mapear lotes e glebas rurais.

Produto Gráfico: confecção de quadro contendo a evolução anual no número de alvarás, segundo
o uso, no período de 2000, 2010 e 2016;

Fonte: PML e ETM.

5.2. Cadastro Econômico Municipal

Objetivo: analisar o sistema de registro e recuperação de dados do cadastro de produtores e
avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse instrumental, visando evitar a evasão e a injustiça
fiscal e conhecer o universo de produtores e prestadores de serviços do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal incumbido do
cadastro de produtores e trabalho analítico pela ETM;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- sistema de arquivamento e recuperação de informações cadastrais, indicando a tecnologia

utilizada e a quantidade e a qualificação do pessoal empregado no serviço;
- número de unidades produtivas cadastradas, segundo a natureza da atividade, a exemplo de

indústria, comércio, prestação de serviços, etc.;
- alvarás de construção de edificações não-residenciais expedidos por ano, segundo o uso da

edificação;

Produto Gráfico: confecção de quadro contendo a evolução anual no número de alvarás, segundo
o uso, no período de 2010 a 2016;

Fonte: PML e ETM.

6. Sistema de Controle de Decisões - SCD

6.1. Legislação Urbanística

Objetivo: analisar o arcabouço legal à disposição da administração municipal para orientar,
disciplinar e controlar o desenvolvimento urbano do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no &gal) municipal incumbido do
controle do uso e ocupação do solo no Município e trabalho analítico pela ETM;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- Lei do Plano Diretor;
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- Lei do Perímetro Urbano;
- Lei de Parcelamento do Solo;
- Lei de Uso e Ocupação do Solo;
- Lei do Sistema Viário;
- Código de Obras;
- Código de Posturas;
- Código Ambiental;
- Lei de Preservação do Patrimônio Cultural;
- Outorga Onerosa.

Produto Gráfico: confecção de mapas com os seguintes temas:
- LG macrozoneamento municipal;
- LG macrozoneamento urbano;
- LG coeficiente máximo OODC;
- LG delimitação para aplicação de PEUC;
- anexos A Lei do Perímetro Urbano;
- anexos à Lei de Uso e Ocupação do Solo;

Fonte: PML e ETM.

6.2. Instrumentos Legais pare o Desenvolvimento

Objetivo: analisar o arcabouço legal à disposição da administração municipal para alavancar o
desenvolvimento econômico do município;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de fomento
indústria e ao comércio e trabalho analítico pela ETM e universidades;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- legislação de fomento ao desenvolvimento industrial;
- legislação de criação de distrito industrial;
- legislação de incentivo à qualificação de pessoal;
- legislação de incentivo fiscal.
- demais leis de interesse para o desenvolvimento do município;

Fonte: CODEL.

6.3. Estrutura Administrative Municipal

Objetivo: analisar a estrutura da Administração Municipal para avaliar a sua capacidade de
responder aos desafios do desenvolvimento socioeconômico e A gestão do processo de
planejamento a implementar;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão administrativo do
Município e trabalho analítico de gabinete pela ETM;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- estrutura administrativa do Município, com a definição das competências e atribuições das suas

unidades funcionais e o perfil quantitativo e qualitativo do pessoal empregado;
- estrutura do órgão de controle da apropriação, uso e ocupação do solo;

• 
- estrutura do órgão gestor do meio ambiente;
- estrutura do órgão de fomento ao desenvolvimento industrial;

• - identificação dos órgãos e pessoas potencialmente aptas a cuidar da implementação do Plano

• 
Diretor e posterior gestão do processo local de planejamento;

- identificação da necessidade de contratação e/ou treinamento de pessoal para a gestão do
• processo local de planejamento;

•
•

Produto Gráfico: confecção de quadro contendo o organograma da Administração Municipal;

Fonte: PML e ETM.
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6.4. Finanças Municipais

Objetivo: analisar a situação fiscal e financeira da Administração Municipal para avaliar a
capacidade de endividamento do Município, corn vistas à implementação das obras e propostas do
Plano Diretor;

Método: levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgáo fazendario do Município e
trabalho analítico de gabinete pela ETM;

Produto Escrito: relatório contendo avaliação sobre:
- estrutura administrativa do órgão fazenclario do Município, sua eficácia operacional e o tamanho e

a qualificação de seu quadro de pessoal;
- evolução e composição das receitas e despesas e o perfil da divida consolidada;
- identificação da necessidade de contratação e/ou treinamento de pessoal para aperfeiçoamento da

ação fiscal e da gestão financeira da administração municipal:
- capacidade de endividamento/investimento do Município;
- fontes alternativas de recursos para fortalecer as finanças municipais;

Produto Gráfico: confecção de quadros sobre os aspectos fiscais e financeiros da administração
municipal;

Fonte: PML, IPPUL e ETM

tvi
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ANEXO 5 - LISTA DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHO

A lista de documentos abaixo formaliza definitivamente a participação dos representantes no Grupo de Cooperação Técnica e no Grupo
de Acompanhamento

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA — UNIVERSIDADES

INSTITUIÇÃO INDICADOS CARGO/AREA DOCUMENTO DESIGNAÇÃO

Universidade Estadual
de Londrina - UEL

Carlos Alberto Hirata Planejamento Urbane e Ambientais

Oficio n2162/2017 — GABINETE
REITORIA - UEL

Eliane Tomiasi Pauline Estudos Agrários / Planejamentos Urbano e Rural

Edison Archela Riscos Ambientais e Geologia

Fabio Cesar Alves da Cunha Planejamento Urbane e Regional

Fernanda Leite Ribeiro Engenharia Florestal / Topografia / Geologia

Ideni Terezinha Antonello Planejamento Urbano e Cidades

Leia Aparecida Veiga +AGB Planejamento Urbano e Cidades

Glauber Moraes Brito +CMC Riscos Ambientais e Geologia

Ana Claudia Duarte Pinheiro Departamento de Direito Público

Sinival Osório Pitaguari Departamento de Economia

Antonio Carlos Lovato Departamento de Direito Público

Cesar Bessa Departamento de Direito Público

Miguel Etinger de Araújo Junior Departamento de Direito Público

Sandra Maria Almeida Cordeiro Departamento de Serviço Social

Cláudia Siqueira Baltar Demografa - Departamento de Ciências Sociais

Galdino Andrade Filho Departamento de Microbiologia

Universidade Estadual
de Londrina - UEL Gilmar Arruda Professor do Departamento de Historia

Oficio n 9332/2017 GABINETE
REITORIA - UEL (complementa

Oficio 162/2017 - GABINETE
REITORIA - UEL
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Universidade Estadual
de Londrina UEL

Gilson Jacob Bergoc Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Físico -
Pró-Reitoria de Planejamento

Oficio 557/2017 GAB - UEL

Complementa dos Ofícios 65 e
162/2017 GAB- REITORIA UEL

Tânia Mara Fresca Professora Associada do Dep. De Geociências

Ayoub Hanna Ayoub Docente do Dep. Do Centro de Edu., comunicação e Arte

Efraim Rodrigues Docente do Dep. De Agronomia do Centro de C. Agrárias

Mauricio Ursi Ventura Docente do Dep. De Agronomia do Centro de C. Agrárias

Ayres de Oliveira Menezes Junior Docente do Dep, De Agronomia do Centro de C. Agrárias

Ricardo Relish Docente do Dep. De Agronomia do Centro de C. Agrarias

Pitágoras

Juliana Mussi Alencar Arquitetura e Urbanismo

e-mail - 26/04/2017
Cristiane Silveira Engenharia Ambiental

Fábio Neves Benfatti Direito

Milton Borgui Engenheiro Civil

Maria Angelica Motta da Silva Diretora da Unidade

Pitágoras
Camila Lima C. C. Arrebola Arquitetura e Urbanismo

e-mail - 30/05/2017Maria Clarice de Oliveira Rabelo
Moreno (titular)

Engenharia Civil

Hwidger Lourenço Ferreira Direito

Unifil
Elise Roberta Zenon Arquitetura e Urbanismo

e-mail - 17/05/2017
Ivan Prado Junior Coordenador do Curso de Arq. Urbanismo

PUC

Fernando Lovel Bergamasco
(titular)

Professor - Engenharia da Produção

OF 55/2017 PUC-PR
Claudine Terra Professora - Direito

Demetrius Coelho Souza Professor - Direito

UNOPAR

Thamine de Almeida AyoubAyoub Professora de Arq. E Urbanismo

e-mail - 04/05/2017
Thiago Paleari Professor de Arq. E Urbanismo

Ivan Lincoln Oeda Professor de Arq. E Urbanismo

Renata Romagnolli Basso Professora de Arq. E Urbanismo
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Faculdade Positivo -
Campus Arthur Thomas

Clayton Santos dos Couto Professor de Direito Ambiental e Urbanistico e-mail 20/09/2017
Helton de Azevedo Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas

UTFPFI

Marco Antonio Ferreira Chefe do Departamento de Engenharia de Produção e-mail - 09/10/2017

Marcelo F. Stipp Professores efetivos do curso de Engenharia Ambiental. e-mail - 18/10/2017

Marcelo H. Anami Professor efetivo do curso de Engenharia Ambiental e-mail - 18/10/2017

Rafael Oliveira Professor efetivo do curso de Engenharia Ambiental e-mail - 18/10/2017

Ricardo N. Costanzi Professor efetivo do curso de Engenharia Ambiental e-mail - 18/10/2017

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA — ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS

INSTITUIÇÃO INDICADOS CARGO/AREA DOCUMENTO DESIGNAÇÃO

COPEL
Aparecido Alberto Tomazeli

DSENRT — C/0923/2017
Mário Darlan Alves Costa

IAPAR
Joao Henrique Caviglione - Oficio - PRES-261/2017 -

IAPAREmerson Durski Machado de Oliveira

SANEPAR
Antonio Gil Gameiro e Marcos Antonio Machioni -

Oficio - CA 28/2017 - GGND
Julio Kazuhiro Tino e Valdi Fernandes Costa

INFRAERO
Ademir Gauto Superintendente III — SBLO

Oficio - 302/SBLO/2017
Wander Silvio Melo Junior Gerente IV - LOGP

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA — ENTIDADES DE PESQUISA E DE CLASSE

INSTITUIÇÃO INDICADOS CARGO/AREA DOCUMENTO
DESIGNAÇÃO

SINDUSCON (Norte/Pr)
Sandro Marques da NObrega -

Oficio 113/2017
Julio Ribeiro + CMC
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SENGE-PR
Julio Cotrim Engenheiro Civil Oficio - CT. SENGE —

PR — 08/2017Wilson Sachetin Margal Eng. Eletricista

CRECI 61 REGIÃO-PR
Rosalmir Moreira Vice presidente (CRECI) Oficio Geral 18/2017 -

CRECIClaudemar Ferreira da Silva Delegado Regional

SECOVI-PR
Marcos Roberto Mincache Moura Diretor de lançamento e comercialização imobiliária Oficio s/n de

11/08/2017 - SECOVINestor Dias Correia 4. CMC Vice presidente Regional Norte-Pr

ACIL
Olavo Batista -

Oficio 037/2017 - ACIL
Angelo Pamplona -

AGB

Carlos Henrique Lopes da Silva Graduado em Geografia — Estudos agrários e
agricultura orgânica

Of. 0019/2017— AGB
Londrina

Léia Aparecida Veiga + UEL Doutora em Geografia — Plan. Urb. e Part. Popular

Cristina Buratto Gross Machado Doutoranda em Geografia — Plan. Urb. e Part. Popular

Naibi Souza Jayme Mestre em Geografia — Plan. Urb. e Part. Popular

Thiago Bueno Saab Graduado em Geografia e MBA em Gestão Ambiental -
Planejamento Urbano e ambiental

Glauco Marighella Ferreira da Silva Graduada em Geografia — Plan, Urb. e Part. Popular

Barbara Hayashida Aroxa Graduada em Engenharia Agronômica

Nadia Souza Jayme Georreferenciamento agricultura orgânica

Conselho Regional de
Engenharia e

Agronomia do PR

Maria Clarice de Oliveira R. Moreno (titular) Engenheira Civil Of. 239964/ 2017 —
ILDA - 750353

Helton Genare da Silva (suplente) Engenheiro Civil

Sindicato dos
Corretores de Imóveis
de Londrina e Regido

Marco Antonio Bacana Diretor Presidente Oficio S/N de
08/08/2017

Fernando Agudo Roma() Diretor de Patrimônio

Serviço Público Federal
de Arquitetura e

Urbanismo - CAU

Antonio Carlos Zani _ Oficio 166/2017 CAU

Claudio Luiz Bravim da Silva -
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COMPROVANTE DA INDICAÇÃO SUPLENTES

:

COMPROVANTE DA
INDICAÇÃO

CONSELHO TITULARES

CMC - Conselho Municipal da Cidade Rodrigo Zacaria; !grids
Dequech; Luis Guilherme
Alho; Nestor Dias Correia
e Carolina Alves do
Nascimento Alvim

Of. 055/2017 - CMC Júlio Cesar Ribeiro; Maira
Tito; Cleuber Moraes Brito;
Natal de Oliveira e Paulo
Guilherme Ferreira Ribeiro.

CMC - Conselho
Municipal da Cidade

Conselho Municipal de Habitação de
Londrina

Maria Angela Magro Oficio 010/2017 CM Habitação
de Londrina

Suplente — José Ap.
Martins

Conselho Municipal de
Habitação de Londrina

CM Igualdade Racial CMPIR Cláudia Augusta dos
Santos

Ofício 034/2017 CM Igualdade
Racial

Fiama Heloisa Silva dos
Santos

CM Igualdade Racial
CMPIR

CM Trabalho Emprego e Renda Jose Marcos da Rocha Oficio 22/2017 CM Trabalho
Emprego e Renda

Ana Bárbara de Toledo
Lourenço Jorge

CM Trabalho Emprego e
Renda

CM dos Direitos da Mulher Marselle Nobre de
Carvalho

Ofício 047/2017 - CMDM Meire Ellen Moreno CM dos Direitos da
Mulher

Conselho Municipal de Transparência
e Controle Social de Londrina

Nadir Alvarez Soldório Oficio sin CMTCS Não houve indicado

Conselho Municipal dos Diretos do
Idoso

Luciana Ferreira Alvarez 12/12/20170ficio 075/2017 -
CMDI

Conselho Municipal dos
Diretos do Idoso

Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente

Indicação não formalizada

Conselho Municipal da Juventude Indicação não formalizada
Conselho Municipal de Assistência
Social

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Ciência e
Tecnologia

indicação não formalizada

Conselho Municipal de Contribuintes Indicação não formalizada
Conselho Municipal de Cultura Indicação não formalizada
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Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Direitos da
Pessoa com Deficiência

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Educação Indicação não formalizada
Conselho Municipal de Maio Ambiente Indicação não formalizada
Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Alcoa' e Outras Drogas

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Saúde Indicação não formalizada
Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Segurança e
Paz - COMPAZ

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Transparência
e Controle Social

Indicação não formalizada

Conselho Municipal de Turismo Indicação não formalizada

ENTIDADE

PO DE A0010
TITULARES

-JAMMU! S.
COMPROVANTE DA INDICAÇÃO SUPLENTES COMPROVANTE DA

INDICAÇÃO

Associação dos Moradores do Jardim
Shangrild-lá A

Ivone de Castro Huhamann 06/12/2017 — Informativo AAJSA Rosivaldo Pellegrine Indicação não
formalizada

Mobiliza Londrina Marcos Calumbi e-mail-- 10/12/2017 Não Houve Indicado -
Asssociagáo dos Produtores da Colônia
Coroados

Joao Jose da Silva Indicação não formalizada Não Houve Indicado -

Auditoria Cidadã da Divida Pública Lauro de Castro Beltrão e-mail — 10/12/2017 Gerson Machado e-mail — 10/12/2017
Associação de Moradores Conj. Antares Angela Eugenia Gaion 12/12/2017 — SIP 88253/2017 —

Declaração da AMORA e Ata de
Assembleia

Não Houve Indicado -
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Movimento por Moradia em Londrina Rafael Oliveira e-mail — 10/12/2017 Adriana Indicação não
formalizada

Movimento Levante Popular da Juventude Nadine Ella e-mail — 10/12/2017 Não Houve Indicado -

UNIMOL — União das Associações de
Moradores de Londrina

Jorge Luiz Torquato 07/12/2017 — Oficio S/N -
UNIMOL

Vivian Perla Cruz de
Oliveira

07/12/2017 — Oficio
S/N -UNIMOL

Associação dos Moradores do
Condom mio do Recanto - Limoeiro

Deise Lima e Silva Indicação não formalizada Náo Houve Indicado -

Movimento por Moradia em Londrina Vânia Lúcia Silva e-mail — 10/12/2017 Não Houve Indicado

UNIMOL — União das Associações de
Moradores de Londrina

Jeane Tramontini Zambuchi 14/12/2017 - Oficio S/N -
UNIMOL

Tânia Marls Pedrini
Soares da Costa

14/12/2017 - Oficio
S/N - UNIMOL

Associação dos Moradores do jardim Vale
dos Tucanos

Rubens Ventura 12/12/2017 — Oficio 013/2017—
Associação de Moradores do
Vale dos Tucanos

Wilson Basddo 12/12/2017 — Oficio
013/2017 —Associação
de Moradores do Vale
dos Tucanos

Conselho de Saúde da Regido Leste de
Londrina

Edvaldo Viana 12/12/2017 -Informativo e Ata
de Reunião -CON LESTE

Jurandir Jura Pinto
Rosa

12/12/2017 -
Informativo
CONLESTE

Movimento Popular Anti Corrupção Por
Amor a Londrina

Auber Silva Pereira e-mail — 10/12/2017 José Abílio e-mail — 10/12/2017

Movimento por Moradia em Londrina Eliane Marques e-mail — 10/12/2017 Wagner Belo Tosta Indicação não
formalizada

Movimento Levante Popular da Juventude Roberta Pereira e-mail — 10/12/2017 Não Houve Indicado -

Participa Londrina WesIley Queiroz da Silva e-mail— 10/12/2017 Jussara Romero
Sanches

e-mail — 10/12/2017
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COMPROVANTE DA
INDICAÇÃO

SUPLENTES COMPROVANTE DA
INDICAÇÃO

ENTIDADE TITULARES

SINDSERV - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina

Edson Aparecido Pedrozo 06/12/2017 — Oficio
252/2017 - SINDSERV

Bruno Canton' de Andrade Indicação não
formalizada

SINTROL - Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Londrina
SINTRACON - Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de
Londrina

Idenildo Dias Alves

Lindelma Furtado de Melo
Chionpado

Indicação não formalizada

06/12/2017— Oficio
1.298/2017 -
SINTRACON

Paulo Guilherme Ferreira
Ribelro+CMC

Indicação não
formalizada

Não Houve Indicado

APP — SINDICATO - Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública
do PR

Anderson Souza Oliveira 08/12/2017 — Oficio
139/2017— APP
Sindicato

Não Houve Indicado -

SINSAUDE - Sindicato Dos Servidores
Estaduais da Saúde do Paraná

Rosana Mondek de
Oliveira

12/12/17 — Oficio
0278/2017 - SinSaCide

Não Houve indicado

Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Londrina

Raquel Bernadete de
Carvalho

Of. S/N Sindicato dos
Jornalistas Profissionais
de Londrina

Não Houve Indicado -

GRUPO

ENTIDADE

DE ACOMPANHAMENTO' SIND1MQS'EMPROÁRIOS .
:

SUPLENTES COMPROVANTE DA
INDICAÇÃO

TITULARES COMPROVANTE DA INDICAÇÃO

SINDMETAL — Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Londrina

Ricardo Cândido da Silva 06/12/2017 - Ata de Reunião
por e-mail

Ana Bárbara de Toledo
Jorge 4, CM

12/12/2017 - Oficio -
111/2017 SINDUSCON

SINDUSCON - Sindicato da Indústria da
Construção Civil

Charles Daher 12/12/2017 - Oficio -
111/2017 SINDUSCON

Silvia Calef 12/12/2017 - Oficio -
111/2017 SINDUSCON

SESCAP - Sindicato das Empresas de
Assessoramento, Pericias, Informações,

Euclides Mendes Correia 08/12/2017 — Declaração do
SESCAP

Laurine Delfino Martins
Lopes

08/12/2017 - Declaração
do SESCAP

144
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Pesquisas e de Serviços Contábeis de
Londrina e Região

Associação Médica de Londrina Elaine Regina Sampaio 06/12/2017— Oficio
026/2017 Associação Médica
de Londrina

Bruno Ancioto 08/12/2017 - Declaração
do SESCAP

SINEPE - Sindicato das Escolas
Particulares

Aided Luiz Ferraresi 12/12/2017 - Oficio 01/2017
SIPNEPE

Luciano Oliveira Indicação não
formalizada

Sindicato Rural Patronal Lilian Azevedo Miranda Indicação não formalizada Não Houve Indicado -

ENTIDADE TITULARES COMPROVANTE DA INDICAÇÃO SUPLENTES COMPROVANTE DA
INDICAÇÃO

UN1FIL - Universidade Filadélfia Ana Carolina Esteves Neves Indicação não formalizada Não Houve Indicado -
AMVET — Associação dos Médicos
Veterinários de Londrina

Luciano Noremberg Moreira 06/12/2017 — Autorização da
AMVET- LD

Não Houve Indicado -

AF1— Associação dos Funcionários do
IAPAR

Dimas Soares Junior 12/12/2017 - Oficio S/N —
Associação dos Funcionários
do IAPAR

Não Houve Indicado -

ENTIDADE

Instituto Fazer Rosemary Friedmann Angell Indicação não formalizada Não Houve Indicado
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•
•
• Este documento refere-se ã ETAPA 2 do processo de revisão do Plano Diretor do
• Município de Londrina — PDML (2018-2028) e é parte integrante do Relatório Final que será
• publicado posteriormente. Apresenta resultados ainda não concluídos com finalidade exclusiva de

atender ao PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°45 de 8 de março de 2018 enviado pela c Am ARA
• MUNICIPAL DE LONDRINA e encaminhado ao PP UL pela Secretaria de Governo por meio do
• processo SEI 19.005.015202/2018-71 em 14/03/2018.
•

A ETAPA 2 — AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA, conhecida como etapa de diagnóstico,
•
• compreende a caracterização do município de Londrina sob a perspectiva da população.

• primeiramente, e depois sob o ponto de vista técnico com a análise de dados sobre as atividades

• humanas e produtivas; o ambiente natural e construido; o sistema de controle de informações e de

• decisões. O objetivo 6 reconhecer a realidade do município, suas deficiências e potencialidades a
• partir da visão de todos os munícipes, sobretudo das pessoas que vivenciam os problemas
• cotidianamente.
•
• O conteúdo deste relatório Parcial refere-se ãs atividades realizadas junto aos moradores dos
• distritos de Maravilha, Irerê, Lerroville, Guaravera / São Luiz e da Região Oeste da cidade durante

•

os Fóruns de Participação da Etapa 2 ocorridos entre 01/03/2018 e 15/03/2018. Ainda estão

previstas reuniões públicas com os moradores das diversas regiões da cidade e dos Distritos de

•

•

•

Warta e Paiquerê a partir do dia 20/03/2018.

O conteúdo deste Relatório Parcial 6 organizado da seguinte forma:

•

•
1. REUNIÕES TÉCNICAS 6

• 1.1. Reunião de Qualificação em 10/01/2018  
1.2. Reunião de Qualificação em 06/02/2018

7
15

• 1.3. Reunião de Qualificação em 21/02/2018 ... ............ ............. 48

•
•
•

2. PRIMEIRO CICLO DE DEBATES — FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA 2
z

75

•
2.1. Divulgação  
2.2. Atividades Gerais dos Fóruns de Participação

... .................. .  75
  93

• 2.3. Resultados do 1° Forum de Participação Distrito de Maravilha 

•
2.4. Resultados do 2° Forum de Participação Distrito de Irerê ..............
2.5. Resultados do 3° Forum de Participação Distrito de Lerroville  

•• ..........,,• 110301

154
• 2.6. Resulta dos do 4° Forum de Participação Distritos de Guaravera e São Luiz . 182

• 2.7. Resultados do 5° Forum de Participação Espirito Santo e Região Oeste 213

•
• 3. ANEXOS — Copias de documentos de encaminhamento 253

•
•
•
•
•
•
•



•

•



•
•
•
•
•
•

1. REUNIOES TEC NICAS

• Como forma de iniciar o processo de construção coletiva foram formalizadas por meio do

• Decreto Municipal n° 240 de 06/02/2018, alterado pelo Decreto Municipal n° 298 de 21/02/2018,

• publicado no Jornal Oficial n° 3463, as seguintes equipes que deverão executar e acompanhar as

• atividades de revisão do PDML:
•

•
•
•

1. Equipe Técnica Municipal — ETM, composta pelos técnicos do IPPUL e representantes das

Secretarias da Prefeitura Municipal. Tem como responsabilidade o levantamento de dados, a

discussão e avaliação dos produtos parciais e finais obtidos ao longo do trabalho;
•
• 2. Grupo de Cooperação Técnica — GCT, composta órgãos públicos estaduais e federais.

• entidades de classe, instituições de pesquisa e ensino superior. A função deste grupo
• contribuir com dados técnicos, materiais e experiências na atuação especializada, sobretudo
• na etapa de diagnóstico do Município;•
•

•
•

3. Grupo de Acompanhamento - GA, composto por representantes de bairro, movimentos

populares, sindicatos, universidades, conselhos municipais, ONG's eleitos na 2' Audiência do

PDML ocorrida em 06/12/2017. A função deste grupo é contribuir com a leitura comunitária e o
trabalho de mobilização, divulgação, acompanhamento e avaliação das atividades

desenvolvidas durante a revisão do Plano Diretor, opinando sobre os produtos obtidos em

cada etapa.

• 
Seguindo a Proposta Metodológica finalizada em dezembro de 2017 e publicada no website

• do IPPUL

• http://www1 .londrina .prgov.br/dados/im ages/stories/Storage/ippul/audiencias/R E LATO RIO F 

• INAL%20ETAPA_15-12-2017.pdf, os momentos de diálogo direto entre Poder Público e sociedade

• devem ocorrer por meio de Reuniões Públicas, sejam Audiências, Fóruns de Participação ou
• Conferências, coordenadas pela Equipe Técnica Municipal com o apoio das demais equipes. Essas
• Reuniões Públicas são precedidas de Reuniões de Qualificação, entre as três equipes com o
• objetivo de tornar homogêneos os conceitos e definir a forma e conteúdo dos eventos
•

participativos.
•
• Entre os eventos necessários para a consecução da ETAPA 2 do PDML, são relatadas a
• seguir as atividades de divulgação, o resumo das 03 Reuniões Técnicas e o relato dos 05 Fóruns
•
• 

de Participação ocorridos até a presente data.

•
•
•

•

• 6



1.1.Reunião de Qualificação em 10/01/2018

• A ia Reunião de Qualificação com a ETM, GTC e GA ocorreu em 10/01/2018 na Prefeitura

• Municipal, com o objetivo de apresentar os locais para a realização dos Fóruns de Participação
• com uma revisão do cronograma, definir o Grupo de Acompanhamento para publicação do Decreto
• de Nomeação e preparar o material teórico para a Etapa de Diagnóstico.
•
• A proposta de revisão do cronograma feita pelo IPPUL demonstrou a possibilidade de
• supressão dos 08 fóruns de participação previstos na Etapa 4 para dar celeridade ao processo de
• revisão do PDM. Esta proposta foi aprovada com ressalvas pela plenária que solicitou à equipe do
• IPPUL um detalhamento das Etapas 3 e principalmente a Etapa 4 visando não comprometer a
•
• participação popular no processo de revisão do plano diretor.

• Sobre a definição do Grupo de Acompanhamento, alguns representantes eleitos na 2°
•
• Audiência não apresentaram documentação formalizando a representação de sua entidade no

• prazo definido pelo IPPUL. Deste modo, esta reunião teve o objetivo de esclarecer os casos de

• duplicidade e ausência de documentação.

•
• Sobre esta definição foram apresentadas três propostas pela plenária:

• 1 a — prazo de 48 horas para a formalização dos representantes pelas entidades;

• 2a — publicação imediata do decreto de nomeação;

• 3' — publicação imediata do decreto com possibilidade de alteração posterior com a inclusão
• dos nomes.
•
• Após votação, a plenária decidiu dar mais um prazo de 48 horas para que as entidades
• regularizassem as indicações.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a

Além desses assuntos foi feito esclarecimento sobre o retorno de tramitação do projeto de lei
que propõe alterações no Conselho Municipal da Cidade.

Fotos da 1° Reunião de Qualificação em 10/01/2018

7
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Apresentação da pauta e resultados da I° Reunião de Qualificação

PLANO DIRETOR

Pauta
(10/01/2018)

- Revisão do cronograma;

- Locais pare a realização dos foruns de parbapação

- Definição da Equipe para Publicação do Decreto

- Material Técnico para o Diagnostico
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•
• Também houve questionamento quanto falta de disponibilização de informações sobre o
•
• 

processo de Revisão do PD. Em resposta, foi indicado o website IPPUL como fonte de qualquer

• documentação sobre o assunto (Proposta Metodologia e relatórios das atividades das Etapas 1 e

• 2).

•
• 

Em seguida, o professor Miguel Etinger da UEL expôs uma proposta de detalhamento das

• atividades da Etapa 4 do PDML, salientando que esta proposta é resultante de discussões

• periódicas realizadas pelos membros do GCT. A proposta consiste na seguinte sequencia:

• • Realização de 08 fóruns com a comunidade para levantamento das demandas na Etapa 2
• (como já estava definido na metodologia);
• • Realização de 08 fóruns com a comunidade para serem identificadas as prioridades através de
• grandes diretrizes na Etapa 3 além de mais 03 fóruns temáticos de cada terna nesta etapa para
•

•
•
•
•
• 1.2.Reunião de Qualificação em 06/02/2018

• A 2a Reunião de Qualificação com a ETM, GTC e GA ocorreu em 06/02/2018 na Prefeitura

• Municipal, com o objetivo de informar sobre a publicação do Decreto de nomeação do GA, GCT e
• ETM, detalhar as atividades da Etapa 4 e apresentar o cronograma dos Fóruns de Participação
• Popular previstos para março/2018.•
• Sobre a minuta do Decreto de nomeação, foi informado que ainda restaram vagas no Grupo
• de Acompanhamento por falta de formalização por parte das entidades e foram feitas
• considerações sobre a substituição de representantes com qualquer tipo de impedimento.
•
•
•
•

Houve questionamentos sobre o horário da reunião, sugerindo horário noturno como forma

de ampliar a participação popular, mesmo cientes dos demais eventos de participação geral

previstos no processo de revisão do PDML. Ficou decido que o novo horário será pauta da
•

próxima.

debate geral das propostas;
•
• • Realização de uma pré-conferência e 02 conferências na Etapa 4.

• Na sequência a equipe do 1PPUL apresentou outra proposta
•
• • Realização de 09 fóruns com a comunidade para levantamento das demandas na Etapa 2

• (como já estava definido na metodologia) além da candidatura de delegados para as

• conferências;

• • Realização de 09 fóruns com a comunidade para serem identificadas as prioridades
• relacionadas a temas mais gerais (Mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, estrutura
• urbana e rural e atendimento social) na Etapa 3 além do credenciamento de delegados para as
• conferências;

!rotor Munfivp 075
,t 
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• Realização de 02 conferências na Etapa 4 com a definição de delegados na primeira.

41 A equipe do IPPUL sugeriu ainda que haja uma reunião ao final da Etapa 3 para definição do

• 
• número de delegados a serem eleitos para votar nas conferências, indicando que os critérios

podem ser diferentes em cada cidade, desde que estejam dentro dos critérios legais.
•

• contribuições:
•

• Neste momento o espaço foi aberto para as contribuições. Foram apresentadas as seguintes

• 
1- Proposta de que os grupos envolvidos sejam automaticamente colocados como delegados

• para não ter o risco dos trabalhos desenvolvidos não serem valorizados por pessoas alheias

• ao processo de revisão;

• 2- Preocupação com a vinculação dos grupos de trabalho como delegados incluindo a
• necessidade de solicitar uma reunião ordinária com os membros da Câmara Municipal de
• Londrina e do grupo de trabalho para expor a minuta da lei, assim que estiver pronta.
• 3- Importância da participação dos vereadores que durante o diagnóstico podem trazer as
• demandas da população levadas até eles.
•

4- Sugestão de chamar e envolver a Câmara e analisar o número de delegados, pois um por
41/

• cento da população dariam 6.000 pessoas, um número muito elevado.

• 5- Proposta de adotar a participação das reuniões como critério de definição automática de

• delegados.

• 6- Importância de não excluir outras categorias na definição de delegados, pois podem contribuir
• por conhecerem e atuarem diretamente nas necessidades do município.
• 7- Defesa da necessidade de realizar pré-conferência na Etapa 4.
• 8- Sugestão de ajustar as propostas sobre a Etapa 4 e deixar o assunto da eleição dos delegados
•

como pauta para uma próxima reunião.

• 
- Questionamento sobre a organização do C MC considerando que para representar a sociedade

• organizada a entidade deve estar devidamente formalizada, para assim poder indicar seus

111 delegados.

• 10- Proposta de nomear pessoas que estão vindo As reuniões como delegados.
• 11- Sobre o detalhamento da Etapa 4, aponta erros na proposta do IPPUL e refere que a proposta
• da ECT é muito longa.
• 12- Proposta de rever as datas das reuniões com a comunidade, pois coincidem com as sessões

•
da Camara.

• 
13- Preocupação com o tempo para análise e descrição de todo levantamento, pois o cronograma

• está muito restrito e a SANEPAR não está sendo convidada pela equipe técnica para fornecer

• dados técnicos;

•
•
•
• 16S
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•

•

•

•

•
• Ao final das contribuições foram evidenciados os pontos chaves da reunião e foram votados e•

aprovados por unanimidade os seguintes assuntos:
•
• 

• Verificação de critérios e legalidade para escolha/eleição dos delegados;

14- Proposta de que na próxima reunião seja incluída na pauta a realização de uma nota de
valorização dos trabalhos da equipe do IPPUL, a ser direcionada ao prefeito.

• • Convergência das propostas para a Etapa 4 apresentadas pelo IPPUL e GCT.

•
11, 

Além desses assuntos foi feito esclarecimento sobre o retorno de tramitação em regime de

• urgência  do projeto de lei que propõe alterações no Conselho Municipal da Cidade.

4111

•
•
•

•
•
•
•
•
110

S
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

• 
Oire', 

ET4,-74 : - 4 • Tetfx:,,i

•

•

Fotos da 2° Re união de Qualificação em 06/02/2018

Apresentação da pauta e resultados da 2° Reunião de Qualificação

3111014,11iik
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Fôruns de ParticipaçãoEtapa 2

PARTE apresentação das diretrizes (necessidades/dernani
aprovadas em Conterõricias Setoriais

PARTE em grupo sabre a realidade (problemas) de cada
região relacionada aos seguintes temas:

DeserivoMmento sustentavet
2. Estrutura urbana e rural
3_ Mobilidade
4.MendImento social

Materials: questões orientadoras com localização dos proble

PARTE 3 apresentação do resuttado de cada grupo (possibifita a
das necessidades em relaçäa 20S problemas attiais

de ParticiparA Etapa 3

PARTE apresentação de dados sobre realidade x necessidades em
escala municipal (problemas atuais x diretrizes) e as
justificarheas (teses)

PARTE 2 debato em grupo sobre as prioridades de cada reg
relacionadas aos seguintes ternas-

.Deserwatvintento sustentivel
1 tabana e rural
3. Mobilidade

ente socI
critérios de priorização

PARTE 3 —apr
das

do resultado de cada grupo possibdila a
necessidades do municipio
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ciamen o dos delegados

provação das propostas feitas nos reruns de
participação, debatidas e eleitas na 10 Conferência
m forma de rninuta de lei

sistomatiza as propostas aprovadas ern forma de
rninuta da lei genii e pubica o relatõrio final no site da
PMLe do 1PPUL.
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• Convergir 85 2 propostas(proposta do GCT e
proposta do IPPUL)

a Encaminhar nova proposta por emaiI

• Apresentar nova proposta próxima reunitto

(27 vows favonivei% 10 votos contrários 01 absteinio

Dat Li Loca

01:032018 Maravilha
06;012018 1 Ireré/PaKluerei,
08:032018 !Lerr;)1. At

13:032018 'i3uaraveraiSão Luc
RegdD OesteiEspinto Saw() e E) :37 FrIT15 f -,

15:1)12018
!Regina

20032018 RegLio Sul
22;012018 T-Re•gCao C...ruraVLE-3',e
27032018 Agijo Norte
29012018 i •1
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Reuniões realizadas com o WPM_ a pedido do GCT

ROM& Cain Plitt Miguel da UEL para etabararr50 1e textos
evediincias de aplicnio do EC em mitres MUTtiC ipios

Reim& com as Praas. Tánia e Eliane da UEL palm
Wbnasanàes sobre Economia, Região Metiopatitaria

. Gilson da UEL e Eng_ Costa Branco do,
CEAL para daborartio de textos sobre EOkJÇO Urbana e tevan
sabre apitklia do solo.

Praia. Tinia da UEL envia bibliografia sobre Estrutura Urbana
de Londrina para 31.1Xiiiiif nas andlises.

Prof. ?Ague) da UEL site proposta de atividades da ETAPA
pane ser discubda em Rama° cOrn todas.

SANEAMENTO
AMBIENTAL

áreascie presecvacác e deqr3d.ai135 EMA
apisidaio a urbanian.ao e as atridacs
rurais
ocorrencla de (lams por eventoe.
naturals

CEAL (Costa Branco)

[[PESA CIVIL

intraestrutura de drenagem e residuas SMCiP
EMPREGO agncultura. industrio cix-ne,rciaisderocr

oferta de ernprego

relaç5es regionais

CODES (Junior e Roberto -
IPPUL iPatrrcla¡
UEL. (Eliane)
UEL (Lima e Elia-ne)

ATENDIMENTO
SOCIAL

suficostnaa i jog .vJerviços Je gaud e
educaçao assistitricia soczai.
segurança. cuituro, esporte.

IPPUL iBetmlria, Nice e,
P.M ri:3:0



ESTRUTURA
URBANA

tendências de can.7.,iri urt.),ana IPPUL (Soccorro)
UEL IGIISCill e Tama),

verbcabzaçào e areas subutilizarias WPM.. (Juliana e Jefferson)

conflitos de uso do solo

habitação social

IPPUL (...lefferson. Ana. Carina.
Caroline, Amanda e Raqueli
UNIFIL (Ellsa)
Uno ar (Thiamine)

.,
COHAB Ikarina e Denise S,) i

MOBILIDADE - eficéncla dos di--- -)carnentos e do
serviço de iransocwie coietivo.
- proocctas de amoriaçaC e
conserva0o •vianas

IPPUL (Denise Z.. Cristiane e
Alex)

SISTEMA DE
CONTROLE

DE
DECISÕES

legisia0o urban istica vigente e
e.xpenências na aplie.aç5o dos
instrumentos do EC.

UEL (Miguel)

rites do Grupo de Acompanhamento solicitam ahem
do horário das reuniões para o periodo noturno a fim de ampliar a
transparfincia e participação das associações de bairro e
movimentos sociais que não podem ausentar-se do trabalho no
period() da tarde_

Sugestalo de que um horário diferente das sessfies da Urn.
possibilita maior participação dos vereadores.

Votaigio de novo horário na pr6xima reun
valor' •favoitveis e O votos contraries)

26



•

Representante do Grupo de Acompanhamento questiona a falta de
informaçõo sobre as alterações das leis e outros documentos_

Esclareamento sobre a disponibilizaçao irrestrita de todos os
documentos e alterações de lei no site do IPPUL

Acesso aos documentos do PDML:
http://ippullondrina.pr.gov.bdindex.phpiplano-diretor-2018-2028.htmi 

Acesso is alterações das leis urbanishcas:
http://ipoullondrina.pr.ciovtidindex.php/plano-4iretor-participativo-
2008/legisiacao-urbanistica.html 

• Diividas sobre a quanfidade de delegados e o pmetrotécnicofluddico
para esta definição;

• Dúvidas sobre a definição de critérios de elelço de delegados cam forma
de garantir a inclustro de pessoas que participararn de todo o processo;

• Sugestão de credenciamenta diferenciado de delegados que participaram
de todas as reunes;
Sugestão de que os membros das equipes sejam delegados natos
(aedenciamento automático dos membros do GA. EMI e GCT);

• Sugestão de que os delegados devem ser eleitos e não indicados.

Definição sobre o número e a forma de eleição dos delegados a ser
disaifida na preixima round°, corn recomendação jtffidica.
(38 votos favor:met e O votos contrários)

27



• Representanies solicitam maior envolvimento dos vereadores nos
trabalhos de revisão do PDML como forma de resguardar, no
momento de aprovaçio da lei, as propostas defendidas pela
população durante todo o processo anterior.

• Solicitar de reuno ordinária à Câmara de Londrina para que o GA,
ETM e OCT possa apresentar o trabalho desenvolvido antes da
aprovaçêo do projeto de lei do POML.

• Solicitar reunião com os vereadores durante a Etapa 2 e 3 para
que eles apresentem as demandas de sua representação popular.

• Representante do GCT propõe a elaboração de uma nota púbfica
de apoio ao lPPUL no trabalho de revisão do Plano Diretor em vista
do pram exiguo e da carência de recursos para a realização
dessas afividades.

• Definição na próxima reunião

28
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Lista de Presença em 06/02/2018
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PIJCNO DIRETOR
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kA
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ileum 01COOPERACAO TVNICA

NOMt

tangelo Paropiorm

( / 40 Batista
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ideni teretinba Antonello

I eta Aparecida Veiga

Mauricio Uro Ventura

Miguel EtInger de Araújo Junior

Ricardo Relish

Sandra Marla Almeida Cordeiro

Sinival Osórgo PlUlgoari

PLANO DIRETOR
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GRUPO DE cooPeitAr,Ao TECNICA

NOME

Galdino Andrade Filho

; Gilmar Arruda

59 !Gilson Jacob Bergoc

-'--'—

63

64

65

66

69 i Ivan Prado Junior

• 70 Ivan Lincoln Oeda

UEL

-U-EL
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UEL

_ .......
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---4 -
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1.3.Reunião de Qualificação em 21/02/2018

A 3a Reunião de Qualificação com a ETM, GTC e GA ocorreu em 21/02/2018 na Prefeitura

Municipal, com o objetivo de compatibilizar as propostas da Etapa 4 (proposta do GCT e do

• IPPUL), definição de novo horário das reuniões e apresentação da nota pública de apoio ao IPPUL.

• Nos esclarecimentos preliminares foi reafirmada a estrutura do processo de revisão do Plano

• Diretor, evidenciando as funções de cada Equipe de trabalho (ETM, ECT e GA); sobre o Decreto
• 240/2018 publicado, bem como sobre algumas considerações sobre o mesmo.

• Também foi elucidado o fato de os delegados não poderem ser candidatos sem passarem

• pelo processo de eleição, conforme orientação do setor jurídico. Ainda nos esclarecimentos, foi
• informado que a Câmara Municipal verificará a possibilidade de indicar seu representante.

• Na sequência foi apresentada a proposta de detalhamento da Etapa 4 redefinida pelo IPPUL
• a partir da junção das propostas expostas na última reunião que foi acatada por aclamação.
•
• Durante a reunião houve vários debates sobre as seguintes situações:
• • Questionamento sobre o CONCIDADES e sobre a legalidade dos trabalhos desenvolvidos se
• ele não for aprovado.
• • Proposta de que a candidature dos delegados seja feita na pré-conferencia, sendo
•
• 

desnecessário o Segundo Ciclo de Fóruns, pois tratarão dos mesmos assuntos da prineira

• rodada.

• • Questionamento sobre o cronograma e a divulgação de informações para os grupos ao final de

• cada etapa.
•
• A equipe do IPPUL esclareceu que conforme a metodologia aprovada a composição do GA

• segue a proporcionalidade estabelecida pela legislação federal, assim corno o projeto de lei do
• CONCIDADES que está tramitando em regime de urgência na Câmara. Se assim for aprovada a
• Lei referente, será realizada uma conferência para eleger novos membros desse Conselho.
•
•
•
•
•
•

Além disso, esclareceu que a proposta de se incluir mais uma reunião a cada etapa de
revisão do PDML poderá ser revista, mas todas as informações sobre os trabalhos realizados estão
disponibilizados no site do IPPUL.

Esclareceu também que a Etapa 2 tem o objetivo de saber qual é a realidade de Londrina
• hoje e a Etapa 3 tem o objetivo de identificar as propostas e prioridades e que necessita de novo

ciclo de debates com a população.
•
111/

•
•
•
a

48



e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

Após amplo debate, foram definidas várias propostas sobre os critérios as serem

estabelecidos para a candidatura de delegados:

10 Proposta: participação em pelo menos 01 fórum por etapa (total de 02 fóruns).

20 Proposta: morador da área urbana deve participar de 04 fóruns da região urbana em cada etapa

(total de 08 fóruns); morador da érea rural deve participar do fórum do Distrito onde

mora e 01 fórum da regido urbana (total de 04 fóruns).

30 Proposta: participação em pelo menos 01 fórum por etapa (total de 02 fóruns) e em caso de

empate, o critério de desempate é a maior participação em fóruns.

40 Proposta: participação em 2/3 de todos os fóruns, em todas as etapas (total de 12 fóruns).

50 Proposta: participação em 50% de todos os fóruns, em todas as etapas. (total de 09 fóruns).
60 Proposta: participação em 01 fórum urbano e 01 fórum dos distritos por etapa (total de 04

fóruns).

70 Proposta: não definir critérios para credenciamento de delegados.

Não houve consenso acerca dos requisitos mínimos para o credenciamento de delegados,
votando-se então no aguardo de uma proposta conjunta elaborada pelo IPPUL. Também não
houve tempo de deliberar sobre a distribuição das equipes nos Fóruns.

Ao final, a nota pública de apoio ao IPPUL foi aprovada com 23 votos a favor; 02 contra e 02
abstenções. Os membros o IPPUL não participaram da votação.

r;litea, PleQf

Fotos da 30 Reunião de Qualificação
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Apresentação da pauta e resultados da 30 Reunião de Qualificação

Pauta da próxima reunião:

• Esclarecimentos Preliminares

• Compatibitização de propostas de detalhamento da
ETAPA 4 (proposta do GCT e proposta do IPPUL)

• Definição de novo horário das reuniães

• Nota pública de apoio ao IPPUL
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ESTRUTURA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR •••
•

Essa equipe tem como responsabilidade não sõ o levantamento de 
dados e fornecimento de informações, mas, principalmente, a
discussão e avaliação dos produtos parciais e finais obtidos ao
longo do trabalho

Grupo de órgãos públicos estaduais e federais e entidades
profissionais de classe, atuantes na Area de desenvolvimento urbano
para contribuição com dados técnicos. materiais e experiências
na atuação especializada, sobretudo na etapa de diagnóstico do
Municipio

•

ESTRUTURA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR

A função deste grupo é contribuir com a leitura comunitária e o
trabalho de mobilização, divulgação, acompanhamento e avaliação
das atividades desenvolvidas durante a revisão do Plano Diretor,
opinando sobre os produtos obtidos em cada etapa.

••
•

•
••••

Todas estas intormnies estio disponiveis na its. 09110 do RelatOno Final •Etapa 1, disponível no link: •
httpliwwwl.londrina.pcgovbriciaclosfimagesistoriestStorage/ippuVaudiencias/ 
RELATOR IO FINAL%20ErAPA 15-12-2017_odt
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ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO

São eventos abertos à participação de toda a população, realizados
nas diversas regiões da cidade, incluindo a Area rural do Município de
Londrina

Reuniões com a presença da Equipe Técnica Municipal (ETM), do Grupo de
Cooperação Técnica (CGT) e do Grupo de Acornpanhamento (GA), awn o
objetivo de dividir thrifts, promover o acompanhamento do cronograrna„
planejar estratégias sobre os conteúdos a serem desenvolvidos em cada uma
das etapas e prewar os eventos participativos a serem realizados com
toda a população

e
•

•

•
 •
•

1
a

•

•
•

 I

•

•

ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO

São amplos espaços de debates democrático e deliberação, com a
participação da população em geral.

I

a*

Todee elan irdomaigies estio desponivoia na Ia. 11-14 do Retio Final Ea 1,
casPonivel no link
littgyftwwwlioncfta.Droov_brkladosiirrtactesistoriestStoraotAppulfaudiencias/RELATOR 
10 FINAL%20ETAPA_15-12-2017.p1f
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PROPOSTA GdT

Etapa 2
08 fóruns de participação

e
U

Etapa 2
; 08 fóruns de parlicipaç
•

PROPOSTA IPPUL

Etapa 3
08 forum de participação +

• Etapa 3
= 08 fóruns de a" +

Etapa 4

1° Conferência
2° Conferência

• Etapa 4
1° Conferência de 2 dias

* 2° Conferência

OPOSTA GCT

Etapa 2
08 fóruns de participação

PROPOSTA CONJUNTA
a
• Etapa 2
o 09 fóruns de participação +

Etapa 3
08 fóruns de participação +

• • Etapa 3
09 fóruns de participação +

Etapa 4
Pré-conferência rekita• de delegados)
19 Conferência
2° Conferencia

a

Etapa 4
Pré-conferência (eliVicr de dudepados}
10 Conferência
2° Conferência
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PROPOSTA CONJUNTA Etapa 2

09 Fóruns de Patticipavio
Objetivo: levantamento de demandas ••• abertura de prazo para candidatura de

delegados para as futuras Conferências

• Apresentação das diretrizes aprovadas em Conferências Setoriais

• Debate em grupo sobre as demandas de cada região relacionada aos
seguintes ternas:

1.Desenvolvimento sustentivel
2.Estrutura urbana e rural
3.Mobilidade
4.Atendimento social

Materiais: questões orientadoras com localização das demandas

• Apresentação do resultado de cada grupo (possibirda a confirmação das
diretrizes em relação à demandas atuais)
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PROPOSTA CONJUNTA Etapa

09 Fóruns de Participação
o levantamento de priondades + inicio do cxedentiamento de
delegados para as futuras Conferências

• Apresentação de demandas e dados sobre realidade em escVa municipal

• Debate em grupo sobre as prioridades relacionadas aos seguintes temas:
1. Desenvolvimento sustentivel
2. Estrutura urbana e mar
3. Mobilidade
4. Atendimento social

Materials: critérios de priorizaçao

• Apresentação do resultado de cada grupo (possibilita a confirmação das
prioridades antra as demandas do municipia

PROPOSTA CONJUNTA -- Etapa 4
01 Pré-conferência e 02 conferências

Pre conferência (18/08):
• Finalização do crecienciamento dos delegados
• Discussão e aprovação do regimento das Confetências
• Eleição dos delegados (proporcionalidade prevista na proposta metodológica

la Conferência (25/08):
• Pactuação de propostas — definição r:* prioridades e diretrizes em escala

municipal por meld de deb* em 3 grupos sobre as propostas feitas nos tinins
de participação.

Ga 141611Nie wait sisternentinsmberdste imiteelexte More
ems estratem prodoeva (ma e avant estraffa swim= tuso Wm- de MO
Grope3 atenammenia sect* caws. elPeliC eseWente

Conferência (15/09):
• Apreciação e aprovação da minuta de ler contendo liS propostas pactuadas na

Conferência
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Lista de Presença em 21/02/2018

IPPUL

39 REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO - EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL e GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 02
oAra! 2/I2/X1 HORARKL iFuws LOCAL A aciAtirk, da Secretaria klumnpal de Gestic, Publice

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

INSTITU NOME
'TITULAR

CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE

ACESF Fernanda Camargo de Souza fernanda.carnargo@londtina.pr.gov..br

Odair dos Reis SUPLENTE otlairsels@londrina.pcgov.br

A.M.5 - Autarquia Evilin Santos Silva GOttitls SUPLENTE evilin gorckiskigmaitcom

Municipal da Saude
Rosilene Aparecida Machado TITULAR I planejamentosaudesatide.londrina.pr

CMTU Laércio Voloo TITULAR laerciovoloch@yahoo com.br

Marco Aurélio Benedito da Silva TITULAR transporteptmtuld.org

Mariane Mayumi Garcia Takeda TITULAR mariane.takeda@gmail.com

CODEL Atacy de Meio Júnior LAR atacy.junior@londrina.Pr.gov.br

Fabian Trait* SUPLENTE fabian.trelha@gmaiLcom

3.0 Luiz Eduardo Amaral TITULAR loit.arnaral@lontirina.pr.gov.br

11 Pedro Jose Grania Sella SUPLENTE pedrosella@codel.londrina.pr.gov r

12 Roberto Alves Lima Junior TITULAR roberto.junior@londrina.pr.gov.br

COHAB -Companhia de Denise SaltonSapia SUPLENTE denise.sapia@cohabiondrina.pr.gov.br

ASSINATURA
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32 REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO - EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL e GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 02
DATA:3142/201e HORARIO: LOCAL Auditerso do Semitone Municipal de Gestic eúldice

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TtCNICA

INSTITUIÇÃO

AC1L - Associação
Comercial e Industrial de
Londrina

AGB - Associação dos
Geógrafos Brasileiros

11 CAU Conselho Regional
de Arquitetura e
Urbanismo

CLAL

Pia110 E.4ferr,r Mi)f;Cipat
F.:TAPA

Angelo Pamplona

Olavo Batista

Barbara HayashidaAroxa

Carlos Henrique topes da Silva

Cristina Buratto Gross Machado

Glauco Marighella Ferreira da Silva

Nadia Souza layme

Naibi Souza layme

coNotcAO

SUPLENTE angelopamplonatáyahod.ccirn.br

TITULAR o.batista@plaenge.com.br

TITULAR barbara.hayashida.aroxa@gmail.com

TITULAR carloch geo@gmaiLCom

TITULAR cris_burattoPYahoo•COM .br

TITULAR

TITULAR

iago Buena Saab

Antonio Carlos Zani

Claudio Lutz Bravim da Silva

Ney Humberto Secco

TITULAR

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

SUPLENTE

glaucomarighellagehotmait corn

Iveiga.geo@ginaiLcom

tiadiasouzajayme@gmail.com

naibisi@gmaiI.com

th lago buenocaab@ hotmaLcorn

zani@iielbr

biavim@sercomtel.com.br
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PIANO DIRETOR

39 REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO - EQUIPE DE COOPERAÇÃO TECNICA, EQUIPE TtCNICA MUNICIPAL e GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

REvisiio DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028 - ETAPA 02
DMA. 11gi2/20114 NORARIO: 17.0Criivi LOCA: • Auditório da Secreted. Municipal de Cieitio Peeks

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

INSTITUIÇÃO

_
APP Sindicato

Associação dos
Funcionarios do APAR

NOME

Anderson Souza de Oliveira

Dimas Soares gUnior

3 Associação dos M4dIcos Luciano Noremberg Moreira

Veterinários

Assoriação dos
Moradores do
Condomínio Recanto do
Limoeiro

Associação dos
Moradores do Conjunto

I Antares

' Associação dos
Moradores do Jardim
Shangri-la A

Associação dos
. Moradores do Jardim

Vale dos Tucanos

CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE

TITULAR applondrina@yahoo.combr

dimasjr@iapar.br

4.
TITULAR I lucnorentahotmail.com

TITULAR

TITULAR

: dellsi10@hotinailcom

eugenialee007@hotmail.c0m

SUPLENTE fontoura@sercomtel.com.br

, ivonecastro oah@gmail.com

TITULAR venturarubens@hotmailcom

SUPLENTE wilsonbasdao@gmailcom

111ULAR

Deise Maria de Oliveira Lima Silva

Angela Mana Gaion

Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura

None de C Ruh- amann L. Ferreira

Rubens Ventura
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»Nita

Associacio dos
Produtores da Colônia
Coroados

Associado Medica de
Londrina

3 Auditoria Cidad5 da
Divida Publica

is

Antonio Jose da Silva

Bruno Ancioto

Elaine Regina Sampaio

Gerson Machado

Lauro de Castro Beltrio

CMt 'NGERF,Plit
tie LOndlirta

17 CO AZ

18 ePaL

19 CoriselhO da Sailde da
Região LeSte

21

4 Conselho Municipal da
Cidade

26

i 27

I Viana

Jura ndir Jura Pinto Rosa

Carolina Alves do Nascimento Alvim

Ulna César Ribeiro

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Rodrigo Zacaria

Rubens Rento

1 SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

Tif-U-04-R

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

grenda@StSCapidr.COM.br
tett" 447( rAtd re  674:1"*U  r. 4-
aml@sercomtel com.hr

carolkiiaivirnunUíbr
Ss

SUPLENTE juliogacmalondrinatotn.br

oliveira.natal@seroarnteLcom.br

ndiasco-reia@grnail.com

pgfr@iapar.br

°dog° zconstr utorazacarias.Corn.br

TIT WAR rubensOicdel fond! .na.pcgov.br

as>

69



11 11 11 IA 11 11 11 11 11 11 11 11 41 11 11 11 11 11 11 11 41 11 11 11 11 11 41 11 11 41 11 11 EA 11 41 1, 11 11 1, fA 11 11 11 10 4/ 10 41 1, IA 11

7 I Conselho Municipal de

Ciência e Tecnologia
38

41 Conselho Municipal de
Direitos da Mulher

42

' Fabricio Bianchi

Gilmar Machado

Marselle Nobre de Carva

Meire Ellen Moreno

45 Conselho Municipal de Dario Viliar

Direitos do Idoso
Luciana Ferreira Alvarez

"

E P,4 2 Ye:

SEPIA NTE fbianctii#pr.sebrae.corn.br

gilmar.machado(aigreatmob com brTITULAR

NtE

TITULAR conselhomulher@londrma pr.gov br

SUPLENTE

TITULAR

moreno.meire@gmail tom

villarconsult@gmaiLcom

luciana.alvaregphotmail.tom
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Conselho municipal de
Habitação

José Aparecido Martins

Maria Angela Magro

Conselho Municipal de Claudia Augusta dos Santos

Promoção da Igualdade
ala! Fiama Heloisa Silva Santos

Fi 

1 to itto Municipal

61 Conselho Municipal de
Trabalho, Emprego e

Renda

17411.
Ana Bárbara de Toledo Lourenço Jorge

1056 Marcos da Rocha

63 Conselho Municipal de Pilar Nadir Alvarez SoIcIório

Transparència e Controle
Soual Priscila França da Silva

SUPLENTE 4 cmhl@cohab.kuldrina.pr.gov.br

TITULAR mana_magro@hotmail.com

SUPL I NI anter.trabalho@londrina.pr.gov.

jm.rocha@regional.ind.br

TITULAR pilarsoldnrio@h0tMail.cOM

SU PIE NTE conselhotransparencialondrinaftmall.com

„1.;',51.4
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Instituto Fazer

Movimento Levante
Popular da Juventude

I 73!

; 74 Movimento Mobiliza

t.Londr ina
_

Movimento Participa
londona

_
Movimento Popular
AnticorrupOo Por Amor

a Londrina

Roberta Cristina Pereira

Nlaicos F Calumbl

Jussara Romero Sanches

WeSlley Queiroz da Silva

uber Silva Pereira

Jose Abílio Perez Júnior

Eliane Marques

Movimento por Moradia Rafael Oliveira
em Londrina

SESCAP

Sindicato das Escolas
Particulares

Vania Lucia Siivd

Wagner Belo losta

Luclides Nandes Correa

la urine Deltino Martins Lopes

Alden Lutz FerrareSi

Luciano Oliveira

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

rOsefriedmanneuoltom.br

robertapereiramg@gmail.com

CAW NV GG.
wesileyqs29@gmail.com

auber.pereirafagmailcom

julioperez@gmail.tom

TETULAR euclides@pontocontabil.com br

SUPLENTE erencia@wtiaptdt.cOmbt

TITULAR alderi@sercornteLcom.br

SUPLENTE luciano@graficasobeiana coM.br
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•
• O Primeiro Ciclo de Debates é composto por 09 Foruns de Participação a serem realizados

• entre 01/03/2018 a 29/03/2018. Têm como objetivo debater com a comunidade os primeiros dados

• técnicos coletados pela equipe técnica, trocar informações, esclarecer dúvidas, colher sugestões e

• percepções da comunidade sobre os problemas e potencialidades do municipio. Essas informações
• devem contribuir para a construção da cidade que queremos ter nos próximos 10 anos, os rumos do
41, seu crescimento e transformação.
•
•
•
•
•
•
•

2. PRIMEIRO CICLO DE DEBATES — FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA 2

A população em geral, da área urbane e rural, as universidades; os demais órgãos públicos da

esfera estadual e federal; os conselhos municipais; as entidades de classe, sindicatos e associações

de moradores são convidados a participar e podem contribuir com intercâmbio de experiências e

conhecimento sobre Londrina, para que o Plano Diretor possa contemplar as preocupações e a

diversidade de interesses de todos os munícipes.

• 2.1.Divulgação

• 
As ações de divulgação dos Fóruns de Participação iniciaram-se em 14/02/2018 com a

• publicação do convite oficial no website do IPPUL e com a publicação do Comunicado no Jornal

• Oficial do Município de Londrina n° 3458 de 14/02/2018, Alem disso, foram preparados anúncios

• para divulgação em viebsites, que serão apresentados na sequência.

•
• IPPUL - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
• URBANO DE LONDRINA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMUNICADO
CONVRE

O Prefeito de Landfills Sr. Marcelo Belinat. e o Diretor Presidente do IPPUL — Instituto de Pesquea e Planejamento Urbana de Londrina. ern
exercício Sr Roberto Alves Lima Jr convidam a populaçSo para participar do CICLO DE DEBATES DA ETAPA 2 CO PROCESSO DE REVISIV3
DO PLANO ORETOR MUNICIPAL OE LON NINA —PDh/L..

Toda a pouraCão e convidada aos debates dos Fóruns de Parttipaçio que irk ocorrer durante o mês de março de 2018, em diversas regidesoo
Municipio.

N' I REGIAO
1 Maravilha

3

IrertiPaiquent

Letroville

Guaravere (Si° biz

REVISA0 DO PLANO DIRE TOR MUNICIPAL DE LONDRINA
FORUNS CE PARTICIPA00 DA  ETAPA 2 

LOCAL
Escola Men Montoya+, Okano

I Rua Nei n°170 • DITrito de MaraOlha 
Escola Men Pre r,'icySoares dos Santos

I Rua Olivia Busse 1 203 - Distrito !rerei'TE-scala Men. Bento da Roche 1.1e1to
 Rua Santos n' 235 - Diguto Lerrovige 
i Escola Mun. John 'Kennedy

Rua Pe•rnambixo +1'237 - Distrito Guaravera
Reoleo Oeste E.spiroto Santo e + Escola Mun. rlira Gardemann
 Fat-rim8nio Regina I Rua Drait9 Feld n":3 - Jardim  
Regieo Sul

Regis, Central Lasts

Escola Mun Mama Gancaives Pairiano
Rua Flo( de Latus Par.spe,Oura Branco
CME I Vaieria %/vanes/

I RuaRtErri_n Constant n*800 - Centro 

DATAMOR ARID
010120113

19 bores
06032018
19 boros

0803,2318
19 hoias

13M 2:',16-
1!1 ho-os

1 18
horss

20k3•2018
19 hcras

2:2 A53,2018
19 Noras

75



•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convite para os Fóruns de Participação e Divulgação do PDML no website da Prefeitura e do
1PPUL

0111lialie DO

PLANO DIRETOR
PREVErTuRA DE
LONDRINA

e LONDRINA Acesso inforrrninio

•

14101.

CONVITE

2 Mt/ WNW

3
4

LARROVILLE

GUARAvgiA LU1Z

5 *So DESIE
WPM MATO

6 REGIÃO !s

:̀' n. ..tcz.
a
9 V/1000

Oka Praia 41,.
Nantwo. 05440
ri•103 • Dbirtio

awls Nun Prole Abney Maw
WI Sew.

11- COW &ask 14. VS3 • MOW Owl

Em.. Yon SAW 44 Rodta Nøo
SarRop 07715 • OWN* Litt0001

Iprala Iket John Rom
Pimin00400, FP 73
OWIte Gwarbors

Ewa 144.. NeO CanWura
R Draw T••• re 73 • Jarden 704•04

Ewa,. run amok 0604•41. P.0.09
R. Roe Re LOW, be T4
Paw Ow blow

Ci 00/14 11.0.110.1
00.Ww C.0000.4 040 • C0444

ew. Nun Smole• Grp. *Imo
R. Maw 110..7. re ITS

C71, Sibastlio 4. fro User-

Ne
R Cdtffirek, n. 112 • Warta

Fonte: htto://iopul drin a.ar.Q0V.br/

10/021115
1h la 2211

000112100
22A

0•034011
1h S. 3411

I310,1•RI
140 S. 221.

11Ihl• 22P

Noticias Licitaçeres Fate corn a Prefeitura Sendiços Online

IPPUL
P. ,OUftA E PLANE EAM ENT() (MEAN° DE EUN)RINA

• IF.), L
• '11
•
•

Piano Diretor
2018-2028

• Piano Diretor
PAmcipativo 2008

Abertura de
• Processos

•

•

•

111

ACESSO RÁPIDO

Noticias

2:.,.LsiEtA MEN') tIRI.3e,"40

Município
divulga agenda
de debates
sobre o Plano
Diretor
Sendo nave encontros com o
comunidade. no min de marca,
como parte do processo de revisffo
do Plano Diretor Municipal

Fonte htto://ioott Ion drin a.or. aov. bri 
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PREFEITURA DE
LONDRINA

dio$ POOMoo

viÇon Om*

e Honfirios

tall Avenel*

isso i Womb*,

pi=21111111
10.40

Oro ifo %oboes

o corn o Pfeil/Wawa

Olica•

1901100n00

1044

mOa EIVP0tilva

toliiiirin I Am cis neinnarm

Município divulga agenda de debates sobre o Plano
Diretor

perataramaaa :-.5.4sawas
Ow d5as Penns.* At 202*

a pARTii.m.me gl

Sod* nove ontootroe coo a oodounidado, *0 »Oa do ammo. como dam do moons*
de mask° do Mono &moor ilfunitcipal

Noel

Peer*.

A Prototura de londnns oar ms.o do Insbkro de Pinar's* r marsepernento Urbano de
Loncnna •.IPPut drruidou cotton quads-11ra (14) o cronogramr do ado di debates
urrefon4esC roslio OD Piano Curator IliAtmrapal Os fauns di bartkelaçao serào Seale-M:1os a
OtwOr oe 'de mralo e sbo orortos toda contondodo O odfun convert* la p,,n6ca0o na
ear* n 3 454 do /anal °bark do Ation•cjao o pod* so, *cols ado no Pontot da Prosoftro Of

Fonte: PM_

Prefeitura da Londrina
W : t*i

Que tat parucipar dos debates que vac elaborar o novo Plano Nato( de
Londnna7
Através das auditnaas. você pode apresentar as demandas go seu bairro e
fazer sugest6es para os órgãos da Prefeitura. assim como acompanhar as
discussões sobre as poriticas para a sua região
Confira os locais e datas em que os encontros serão realizados

gparticipactopula7 r/Chlaclania gr1taTipaff11.7.1?.?:

2
NO DETOR 3

mf•i•eummommow.,....0.16 01,N.,•100

400461,
4
5 =•=3#
e 0040.1.
7

+1101111144

Sa****••

•••mat VIM

Fonte: Facebook da PML

• ik.•• erfs .••••• we**
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Simultaneamente, foram enviados Convites Oficiais â Câmara Legislativa Municipal de

Londrina, aos vereadores, aos Conselhos Municipais, Ministério Público, Sindicatos, Universidades,

Entidades de Classe e demais segmentos da sociedade conforme listagem a seguir.

CONVITE

O Prefeito tie Loodrina, Sr. Marcelo Belinati, e e Diretor Presideme do IPPEL Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, em exercício, Sr. Roberto Alve,s Lima Jr, convidam a

população para participar do CICLO DE DEBATES DA ETAPA 2 DO PROCESS() DE REVISÃO DO

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA - PDML.

Toda a população convidada. aos debales dos Fauns de Participação qua irão ocorrer durante o mes

de março de 2018, em diversas regiaes do Município.

1

2

•RiV*IIAO.PI.,ANC);tíTOR"vitditifi'.11,•44..
•‘ • ''.1•EfitRIINS,IIR• PARtICIPAÇ.10:•:»4:11,Á1' 2: •

DATA/HOlail0• 
Maravilha I iscola Mun. Prot' Corina Muntovan Okano 01/03/2018

Rua :Mk n" 170- Distrito de Maravilha 19 barns

Irere/Paiquere Escola Mon. Prot Aracy Soares dos Santos 06103/2018
Rua Oliviu Busse: ri" 203 - Distrito kart 19 horas 

Lerroville Escola Men. Bento da Rocha Neto 08/03/2018
Rua Santos, if- 235 - Distrito Lerroville 19 floras

OUallIVCIII São Luiz Escola Men. John Kennedy 13/03T2018
.Rua Pernambuco, n' 237 Disirito Guaravera 19 tiaras

15/03/2018
19 horns

4

t

5 Região Oeste/Espirito Fccrmla Mun. Nina Gardemann
Santo e Patrimônio

¡Regina
Região Sul

Regitio Central/Leste

Rua Dragon Feld, if - Jardim Tequío

Escola Mun. Mibio Gonçalves Palhano
Rua Flor de Lótus, 74 - Parque Ouro Branco

CME1 Valéria Veronesi
Rua 'Benjamin Constant, 800 - Centro
Escola Mon. Senador Gaspar Venom)

Pala Albina, Baireiro. n' 175 
Escola Mon. Edmundo OdeOrechi

Rua Eduardo Cebulski, 112 - Warta

26103/2018
19 horas

22/03/2018
19 horns

27/03/2018
I 19 horas

29/03:2018
19 horas

O objetivo principal deis Fortins de Participação da ETAPA 2 é apresentar e debater as demandas da

comunidade relacionadas é Estrutura Urbana e Rural. Mobilidade Urbana, ljesenvolvimento Sustentával,

Atendimento Social, entre outros temas que contribuem pars melhoria da qualidado de vicia no campo e na

cidade.

Espera-se trocam informações. experieneias, esclarecer dúvidas, colher augestaca e percepções da

comunidade sobre os dados técnicos iniciais obtidos pela Equipe Fainica Municipal, Grupo de Cooperação

Técnica e. e Grupo de Acompanhamento.

Mom destes eventos poblicos sabre a Revisão do Plano Diretor do -Londrina, ainda serão

realizados outros Foruns de Participação e as Conferimeias nos ilnutas etapas.

O convite esta disponível no vvebsite do WPM.

httryitirpul.londritunorgov.-Windex.plapiplanp-diretor-20111-202.81nnl>

Marcelo Belinati Martins
Prefeito de Londrina

. I,4
'Ríberto Alves Lima Jr.
Do etor-Presidente do /i

Em exert-rein

Londrina, 14 de Fevereiro de 2018.
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Câmara Municipal de Londrina

CONVITE da Etapa 2 do Processo de Relines° do Plano Dire
Municipal de Londrina PDIAL  ..1.11M1111110..

Oast naafi° Data Ass ¡nature

Alton Nantes

Amaurt Cardoso

ara Municipal Land riria

Daniele Ziober

Eduardo Tominaga

Estevtio da Zona Sul

Felipe Prochet

Filipe Barros

Guilherme Belirtati

Jairo Tamura

Jamil Janene

441 0-4

I -s
Ar'Cva

Jo Martine

Jose Roque Nato

'Junior Santos Rosa

Pastor Gerson Araujo

Pericles Oellberador

Roberto ra
Tio Douglas

146

Vaidir dos Iltletalúrgicos :‘/c; „I./A?
Vilson Bitkncc.urt
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

s da Baps 2 do Process° de Rev
ni al de Londrina - PDML  
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ft
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.1Asngn
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1 1, 114
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Ctifttf0 icq,
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Conlyn

R 300-

Ce1,4 i<J

c.oluer..-.• I, doa Dimling da Comma a du
Add.risei '
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f ;saga '' /.
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Oportunamente, solicitamos a diversos órgãos da Prefeitura Municipal apoio quanta ã

divulgação do evento, conforme documentado abaixo:

1 DEVOLVER
PROTOCOLADO

1PPUL - LD 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LON DR INA

Oficio n° 004412018— IPPUL

lima. Sra.
MARIA TEREZA PASCHOAL OE MORAES
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Londrina - PR

Prezada Senhora,

Londrina, 15 de fevereiro de 2018

SECRETARIA MUNiCIPAL DE EDUCAÇÃO
RECESMO

Em  1(--/Cot CLR • )\5c‘ 

Noma (.4kA1/41 

Considerando que o Plano Diretor 0 ferramenta básica da politica de desenvolvimento e expansão
urbane, instituido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n° 10527/2001, mais
conhecida como Estatuto da Cidade.

Considerando que o Plano Diretor ik coordenado pela equipe dc IPPUL, mas trata-se de um
processo de responsabilidade de todas as secretaries, e deve contar com a participação de toda população;

Considerando que a população em geral, da area urbana e rural, as universidades, os demais
órgãos pisbacos da esfera estadual e federal, os conselhos municipais, as entidades de classe, sindicatos e

associações de moradores poderão contribuir com intercembio de experiências e conhecimento sobre Londrina,
para que o Plano Diretor possa ser construido coletivamente e contempla as preocupações e a diversidade de

Interesses de lOdOS os municipes;

Considerando que a Etapa 2 do processo de revisão do Plano Drew Municipal de Londrina

2018-2028 tern inicio em 01/03/2018 e finalizará em 29/03.12018 com a realização de Ftrruns de Participação

Popular (conforme convite anexo);

Diante do exposto, solicitamos apoio dessa Secretaria Municipal de Educação, quanto a
divulgação dos eventos em todas as unidades de atendimento, bem como nas reuniões e grupos de rede,
divididos no territtrrio, a rim de emptier a divulgação do evento.

ROBERTO ALVES UNIOR
Diretor Pies

(em exercido

Av. Castelo Branco, 570 Jardim Presidents CEP 86061-335 fone (43) 3372-0201
Londrina — Parana e-mail ippulgtiondrina.pr.gov.br
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DEVOLVER
PROTOCOLADO

IPPUL - LD 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio n°004512018 — IPPUL

Londrina, 15 de fevereiro de 2018.

lima. Sra.
NADIA OLIVEIRA DE MOURA
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Londrina - PR

Prezada Senhora,

Considerando que o Plano Diretor is ferramenta básica da politica de desenvolvimento e expansão

urbane, institufdo pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n° 1052712001. mais

conhecida como Estatuto da Cidade:

Considerando que o Plano Diretor la coordenado pela equipe do IPPUL, mas trata-se de urn

processo de responsabilidade de todas as secretaries, e deve contar com a participação de toda população;

Considerando que a população em geral, da Area urbane e rural, as universidades, os demais

órgãos públicos da esfera estadual e federal, os conselhos municipais, as entidades tie classe sindicatos e

associações de moradores poderão contribuir com intercâmbio de experiências e conhecimento sobre Londrina,

para que o Plano Diretor possa ser construido coletivamente e contemple as preocupações e a diversidade cie

interesses de todos os municipes;

Considerando que a Etapa 2 do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina

2018-2028 tern início em 01/03/2018 e finalizara em 29/03/2018 com a realização de Fóruns de Participação

Popular (conforme convite anexo)

Diante do exposto, solicitamos apoio dessa Secretaria Municipal de Educação, quanto

divulgação dos eventos em todas as unidades de atendimento, bem como nas reuniões e grupos de rede,

divididos no território, a fim de ampliar a divulgação do evento.

ROBERTO ALVE
Diretor Presidente

(em exercicio)

LIMA JtrefIfi

Av Castelo Branco, 570 Jardim Presidente CEP 86081-335 fone (43) 3372-0201
Londrina — Parana e-mail ippulelondrina.pr.gov.br
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DEVOLVER
PROTOCOLADO

1PPUL LID

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio n30048/2018 — IPPUL

Londrina, 15 de fevereiro de 2018.

limo. Sr.
CARLOS FEUPPE MARCONDES MACHADO
Diretor Superintendente
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Londrina - PR

Prezado Senhor,

Considerando que o Piano Diretor 6 ferramenta beside da político de desenvolvimento e expansão

urbane, instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n° 10527/2001, mais

conhecida como Estatuto da Cidade;

Considerando que o Plano Diretor é coordenado pela equipe do IPPUL, mas trata-se de um

processo de responsabilidade de todas as secretaries: e deve contar com a participação de toda população;

Considerando que a população em geral, da area urbana e rural, as universidades, os demais

orgaos públicos da esfera estadual e federal, os conselhos municipais, as entidades de classe, sindicatos e

associações de moradores poderão contribuir com intercãmbio de experiências e conhecimento sobre Londrina,

para que o Piano Diretor possa ser construido coletivamente e contemple as preocupações e a diversidade de

interesses de todos os municipes;

Considerando que a Etapa 2 do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina

2018-2028 tem inicio ern 01/03/2018 e finalizare em 29/0312018 com a realização de Foruns de Participação

Popular (conforme convite anexo):

Diante do exposto, solicitamos apoio dessa Secretaria Municipal de Educação, quanto

divulgação dos eventos em todas as unidades de atendimento, bem como nas reuniões e grupos de rede,

divididos no territdrio, a fim de emptier a divulgação do event).

,tnio 4
ROBERTO ALVES LIMA JfNIOR

Diretor Presidente

(em exerticio)

Av. Castelo Branco, 570 Jardim Presidente CEP 86061-335 fone (43) 3372-0
Londrina — Parana e-mail iepulelondrinaergov.br
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DEVOLVER
PROTOCOLADO

IPPUL - LD

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
ENSTIl'UTO DE PESQUISA E PI ANF,JAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio no 0047/2018 - IPPUL

Londrina, 15 de fevereiro de 2018.

Ilmo. Sr
MOACIR NORBERTO SGARIONI
Presidente
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização

Prezado Senhor.

Considerando que o Plano Diretor é ferramenta banca da politico de desenvolvimento e expansão

urbane, instituldo pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n0 10527/2001, mais

conhecida como Estatuto da Cidade;

Considerando que o Plano Diretor é coordenado pela equipe do IPPUL, mas trata-se de um

processo de responsabilidade de todas as secretarias, e deve contar com a participação de toda população:

Considerando qua a população em geral, da Area urbane e rural, as universidades, os demais

Órgãos públicos da esfera estadual e federal. os conselhos municipais as entidades de classe, sindicatos e

associaçaes de moradores poderão contribuir com intercAmbio de experiências e conhecimento sobre Londrina,

para que o Plano Diretor possa ser construido coletivamente e contemple as preocupacekas e a diversidade de

interesses de todos os municipes;

Considerando que a Etapa 2 do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina

2018-2028 tem inicio em 01/03/2018 e finalizará em 29/03/2018 com a realização de Fóruns de Participação

Popular (conforme convite anexo):

Diante do exposto, solicitamos apoio dessa Companhia de Transito e Urbanização de Londrina-

CMTU quanto à divulgação do convite em pontos de imibus, interior dos veiculos, bem como nos terminals

urbanos e demais espaços públicos mantidos por essa Companhia, a fim de ampliar a divulgação do evento.

A 13 - -
ROBERTO ALVES LIMA

Diretor Presidente

(em exerci cio)

Av. Castelo Branco, 570 Jardim Presidente CEP 86061-335 fone (43) 3372-0201
Londrina - Parana e-mail ippul@londrina.pr.gov.br
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DEVOLVER
PROTOCOLADO

IPPUL - LD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Oficio n*0048/2018 —1PPUL

Londrina, 15 de fevereiro de 2018.

Ilmo. Sr
ALEXANDRE SANGHES
Coordenador
Núcleo de Comunicação
Prefeitura Municipal de Londrina

Prezado Senhor

Considerando que o Plano Diretor é ferramenta básica da politica de desenvolvimento e expansão

urbane, inshtuido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n* 10527/2001 mais

conhecida como Estatuto da Cidade;

Considerando que o Plano Diretor é coordenado pela equipe do IPPUL, mas trata-se de um

processo de responsabilidade de todas as secretaries, e deve contar corn a participação tie toda população:

Considerando que a população em prat, da area urbane e rural, as universidades, os denials

orgaos públicos da esfera estadual e federal, os conselhos municipais, as entidades de classe, sindicatos e

associações de moradores poderão contribuir com intercâmbio de experiencias e conhecimento sobre Londrina,

para que o Plano Diretor possa ser construido coletivamente e contemple as preocupações e a diversidade de

interesses de todos os munícipes;

Considerando que a Etapa 2 do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina

2018-2028 tem inicio em 01/03/2018 e finalizara em 29103/2018 com a realização de Fóruns de Participação

Popular (conforme convite anexo);

Diante do exposto, solicitemos apoio do Núcleo de Comunicaçâo na divulgação dos eventos, em

especial, através de publicação de noticias no site oficial do Município e jornais de grande circulação, bem

como, através de emissoras de rádio e televisão.

ROBERTO ALVES LIM /UNIOR

Diretor Presid

(em exercido)

Av. Castelo Branco, 570 Jardim Presidente CEP 86061-335 fone (43) 3372-0201
Londrina — Parana e-mail ippul©Iondrina.prgov.br
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Outra forma de divulgação abordada foi a publicação de matérias em diferentes veículos da imprensa

local, conforme abaixo:

Divulgação dos Fóruns de Participação em veículos de comunicação em geral

••••• MENU

BondeNews
Home Brasil

Londrina

ECOnOITra I Ornirria Minot() Bonde Mundo Obitua. los Parana Policia Politico

T71, ri

IMSCLSSÀO

Londrina divulga agenda de debates sobre o
Plano Diretor

A Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), divulgou na quarta-feira
(14), o cronog,rama do ciclo de debates referentes à revisão do Plano
Diretor Municipal. Os fóruns de participação serio realizados a partir de
to de março, e são abertos a toda comunidade. 0 edital completo foi
publicado na edição no 3.458 do Jornal Oficial do Município, e pode ser
acessado no Portal da Prefeitura de Londrina, através do link

PliEt(Catif

https://goo.gl/C27UJIC.

Fonte:https://www.bonde.corn.bribondenews/iondfina/bndrina-divulcia-actenda-de-debates-sobre-o-plano-diretor-
456820.hlml

lJ L.n lac) G

GUM tiPOATE 'unk OAS VOA.* s SSAStantininiA IIPIONAO

Lased,. • iris...eve de :!a if: • • r 4

Município divulga agenda de debates sobre o
Piano Diretor

.0men
A Prefeauie do I mains pm maa, do nalauln do Pescansa e •Piamearnealo Lewd on t indene
iiPPta draiiddri ea deeds-Vera lid! .E! ogroirierinma, do debates reavenaks Forrestal no
Pleava (Inenn fAininpal (n. Means no parr Iniwyna Serno nAvantl., aMW0e 1' le maço o sal)
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Wade 0,*110.e

St10 50,0*1*504 EtefilefiaeOf represoreerees de wavaa;:se, de amino agape aitards da esfera
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Fonte:http://www.jornaluniao.com.brinoticias/79013/municipio-divulga-agenda-de-debates-sobre-o-plano-ditetod
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Ippul inicia agenda de debates
públicos sobre revisão do Plano
Diretor

=MD. CEIF442:4rr

Redaçao Patquere

Começou na últitra quinta-feira (1) pelo distrito rural de Maravilha - zona sul de Londrina - o
Ctdo de reuniões públicas para a revisão do Plano Diretor

Conforme o calendano dovulgado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbana de Londrina
(Ippul) os encontros serão realizados em nove regiões ate o dia 29 de março Os foruns de
participação sae abertos a toda comunidade e o edital completo pode ser acessaclo no Portal da
Prefeitura de Londrina

Durante os foruns serão apresentadas e debatidas as demandas da comunidade relacionadas
a diversos setores corno Estrutura Urbana e Rural Mobilidade Urbana Desenvolvimento
Sustentevel e Atendimento Social

O presidente do !pour, Roberto Alves informou que cerca de 50 pessoas participaram da
reunião em Maravilha

Eli 'Rater° Aries - ippul

1111111111111111

A próxima reunião para ouvir as sugestões da comunidade para o Plano Diretor sera realizada
terça-feira (6) em Irere na Escola Municipal Prof Aracy Soares dos Santos que (Ica na Rua
Olivia Busse 203 com inicio es 19 horas

Fonte:

htto://www.cialauere.com.br/looul-inicia-acrenda-de-debates-oublioos-soble-revisao-do-olano-diretort

••
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Fonte: htto://bloos.odiario.com/zeotavio/2018/03/05/irere-rec.ebe-seoundo-encontro-do-ciclo-de-clebates-sobre-o-olano-
diretor/

A partir do dia 23/02/2018 o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, através de seus
servidores, realizou a divulgação in /oco nos Distritos de Maravilha, Wert:, Paiqueré, Guairact,

•
• 

Lerroville, Sao Luiz e Guaravera a fim de reforçar o convite para participação nos Fóruns. Na

• ocasião, foram visitados as Unidades Básicas de Saúde, Escolas Municipais e Estaduais, bem como

• pontos de maior circulação de munícipes nos Distritos e fixados cartazes com o convite, conforme

• fotos abaixo:

•
•
•
•
•

•
•
•

Escola Municipal em Paiquere Estabelecimento comercial em Guairacá
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2.2.Atividades Gerais dos Fóruns de Participação

Até a presente data os Foruns de Participação foram realizados nas seguintes localidades:

N° REGIAO LOCAL DATA / h.

1 Maravilha Escola Mun. Prof Corina Mantovan Okano 01/03/2018

Rua lvai, n° 170- Distrito de Maravilha 19h-22h

2 Irert/Paiquerd Escola Mun. Prof° Aracy Soares dos Santos 06/03/2018
Rua Olivio Busse, n° 203 - Distrito I raft 19h-22h

3 Lerroville Escola Mun. Bento da Rocha Neto 08/0312018
Rua Santos, 6° 235- Distrito Lerroville 19h-22h

4 Guaravera / São Luiz Escola Mun. John Kennedy 13/03/2018
Rua Pernambuco, n° 237 - Distrito Guaravera 19h-22h

8 Região Oeste/Espirito Escola Mun. Nina Gardemann 15/03/2018
Santo e Patrimônio Regina Rua Dragen Feld, n° 73 - Jardim Tóquio 19h-22h

Na sequência, ainda serão feitos os seguintes fóruns:

N° REGIA0 LOCAL DATA

6 Região Sul Escola Mun. Mábio Gonçalves Palhano 20/03/2018
Rua Fiorde Ldtus, 74 - Parque Ouro Branco 19h-22h

7 Região Central/Leste CMEI Valéria Veronesi 22/03/2018

Rua Benjamin Constant, 800 - Centro 19h-22h

8 Regido Norte Escola Mun. Senador Gaspar Velloso 27/03/2018
Rua Aliomar Baleeiro. n° 175 19h-22h

9 Warta Escola Mun. Edmundo Odebrecht 03/04/2018
Rua Eduardo Cebulski, 112 - Warta 19h-22h

10 Palquerb Escola Mun. Armando do Rosário Castelo 05/04/2018
R. Alcina Alves Camargo - Paiquerê 19h-22h

Nos eventos já realizados estiveram presentes 186 pessoas, sem contar com os

representantes da Prefeitura Municipal. Este total refere-se aos representantes da sociedade civil e

das entidades que participam do Grupo de Cooperação Técnica e do Grupo de Acompanhamento da

Revisão do PDML (conforme Decreto Municipal de nomeação n° 240 de 06/02/2018, alterado pelo

Decreto Municipal n° 298 de 21/02/2018, publicado no Jornal Oficial n° 3463).

Os Fóruns de Participação da Etapa 2 do PDML tem como objetivo principal o levantamento de

demandas da população para avaliação da atual realidade do município a partir da perspectiva dos

municipes. Para tanto as reuniões foram idealizadas e realizadas de forma dinâmica por meio de

debate em grupos temáticos, quais sejam:

GRUPO 1 - Atendimento social

GRUPO 2 - Transporte e Vias de Circulação

GRUPO 3- Economia e Meio Ambiente

GRUPO 4— Estrutura Urbana

93



•
•
•

No primeiro momento da reunião, os coordenadores do PDML da equipe do IPPUL fizeram a

apresentação dos objetivos e atividades da reunião.

A segunda parte consistiu na forrnação de 04 grupos para debate sobre os temas já

mencionados. Em cada um dos grupos foram apresentados mapas do município e mapas

específicos das regiões com informações já sistematizadas pela equipe do IPPUL sobre

condicionantes ambientais definidas em legislação; terrenos ou areas subutilizados; limites

municipals e urbanos; localização dos fundos de vale, pragas, dos serviços públicos de saúde,

educação, assistência social.

Em seguida foi realizada a aplicação de questionário relacionado a cada um dos temas como

forma de envolver os participantes na identificação de problemas e potencialidades de cada região.

Após as atividades em grupo, foi retomada a plenária com a apresentação das observações

discutidas, compiladas e indicadas para cada tema. Esta apresentação teve o intuito de permitir a
contribuição dos participantes da reunião em todos os temas envolvidos. Essas informações deverão
compor o Diagnóstico do Município como um todo para posteriormente, na Etapa3, subsidiarem a

elaboração de propostas e diretrizes da lei do Plano Diretor.

Ao final foi reforçada a importância da participação da população na definição de propostas de
desenvolvimento municipal, a responsabilidade e o papel de cada setor da sociedade na revisão do

PDML, sobretudo como delegados nas Conferências Finais de aprovação da minuta da lei geral do
Plano Diretor. Foram discutidas também outras estratégias de divulgação e acesso As Reuniões
Públicas para efetiva participação popular.

Programação geral das atividades dos Fóruns de Participação da Etapa 2

• 1° CICLO DE DEBATES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINAr.,70 TEMA: A REAUDADE ATUAL DO MUNICÍPIO (ETAPA 2 DO PDML)II P.--%-r.' PROGRAMAÇÃO DOS 09 FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO DE 01/0312018 A
29/03/2018

Horário Atividades
19:00 Assinatura de lista de presença.
19:30 Abertura da Audiência e apresentação das autoridades.
19:45 Apresentação sobre o Plano Diretor.

• Quais são os espaços de participação?
• Qual o trabalho realizado até o momento?
• Qual é o objetivo desta reunião pública?

20:00 Debate em 04 grupos sobre a realidade do município em relação aos seguintes ternas:
GRUPO 1 - Atendimento Social;
GRUPO 2- Sistema Mario e Transporte;
GRUPO 3- Economia e Meio Ambiente;
GRUPO 4- Estrutura Urbana.

21:30 Apresentação geral das atividades realizadas em grupo.
22:00 Encerramento

PRÓXIMOS
EVEN TOS

2° CICLO DE DEBATES — FORUNS DE PARTICIPAÇAO
ETAPA 3 DO PDML

Período: Junho/Julho de 2018- a confirmar
Locale Horário: a confirm ar PLA" DIRETOR
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Apresentação das atividades dos Fóruns de Participação da Etapa 2

PLANO DIRETOR

N OR IN A s
o

19 Fórum de Debate no Distrito de Maravilha —
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servidores das diversas secretarias municipals

órgãos públicos estaduais e federais, entidades de
classe, instituições de pesquisa e ensino superior

representantes de bairro, movimentos populares,
sindicatos, universidades, conselhos municipais,
ong's

•
•
fb Reuniões com a presença da Equipe Técnica
• Municipal (ETM), do Grupo de Cooperação Técnica
• (CGT) e do Grupo de Acompanhamento (GA)
•
•

1 • Eventos abertos à participação de toda a população,
• realizados nas diversas regiões da cidade
•
fb

e
•
•

Eventos abertos á participação de toda a população
para debates e deliberação

•
•
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44 P48

Levantamento de demandas e avaNação da atual realidade do
municiplo

Abertura de prazo para candidatura de delegados para as futuras
Conferências

Debate em grupo sobre as demandas de cada regiio em 04
temas:

GRUPO I -Atendimento social
GRUPO 2 - Transporte e liras de Circulação
GRUPO 3- Economia e Maio Ambiente
GRUPO 4- Estrutura Urbana
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GRUPO Atendimento social

GRUPO 3 - Economia e Meio Ambiente

GRUPO 4- Estrutura Urbana

APRESENTAÇÃO DO GRUPO
Atendimento social

APRESENTAÇÃO DO GRUPO 3
Economia e Meio Ambiente

APRESENTAÇÃO DO GRUPO 4
Estrutura Urbana
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Todas estas informações estarão disponiveis
no site do IPPUL:

http://ippul.lond na.pr.gov.bri

BOA NOITE!



Abertura dos Fórunsem diferentes regiões do Município

Abertura do F6rum em Maravilha

Abertura do Forum em Lerroville

Abertura do Fórum em Guaravera /São Luiz

Abertura do Forum em rere

Abertura do Forum em Guaravera /São Luiz

Abertura do F6rum na Regiâo Oeste da cidade

Participação da sociedade civil e dos demais grupos envolvidos na Revisão do PDML
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2.3. Resultados do 1° Fórum de Participação
Distrito de Maravilha

0 Forum de Participação no Distrito de Maravilha ocorreu em 01/03/2018, de 19h és 22h na

Escola Municipal Profa. Corina Mantovani Okano. Estiveram presentes 41 representantes da

Sociedade Civil, do Grupo de Acompanhamento, Grupo de Cooperação Técnica e Câmara Municipal

de Londrina.

As planilhas abaixo apresentam as questões orientadoras do debate elaboradas pela equipe do

IPPUL e as respostas indicadas pelos participantes durante os debates em cada grupo. Essas

informações deverão compor o Diagnostico do Município como um todo, com a identificação das

deficiências e potencialidades para posteriormente, na Etapa3, subsidiarem a elaboração de

propostas e diretrizes da lei do Plano Diretor.

A reunião foi registrada em âudio e video e os resultados dos debates em cada grupo temático

são apresentados a seguir.

Participação da sociedade civil em Maravilha em comparação aos demais grupos envolvidos

na Revisão do PDML

40

35

30

25

20

15

10

5

o
GRUPO DE GRUPO DE SOCIEDADE CIVIL

ACOMPANHAMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA
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-TEMK QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar possíveis dificuldades ou deficiências em

relação ao acesso e a estrutura dos serviços.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

1.
 A

TE
N

D
IM

E
N

TO
 S

O
C

IA
L 

- Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentcs
nas areas da Saúde, Assistência Social. Cultura Lazer e Esporte

- Considerando as necessidades de grupos específicos corno, por
exemplo, idosos mulheres indígenas. população negra: entre
outros,

1. A Estrutura e os Serviços existentes de Educação, Saúde,
Assistência Social, Cultura, Lazar e Esporte suprem as
necessidades da Comunidade? Os serviços são acessíveis?

- Clinica Médica Geral funcionando ate 12h0Omin 
- Apenas 01 clinico geral para todo o distrito e não ha medicos pediátricos. Fada de profissionais na

Area da saúde. Falta de dentistas
- Ocorrência de falta de medicamentos
- Estrutura do posto do posto de saúde em condições precárias.
- Necessidade de ir ate a cidade para atendimentos pela falta de aparelhos.
- Reformar os vestiários e a quadra. Falia de cobertura na quadra.
- Falta de eventos culturais. - Falta de locais para festas e lazer.
- Tinha festas da mandioca na usina, assim corno boi no rolete.

2. Que tipo de projetos, conve'nios e espaços (educação, meio
ambiente, saúde preventiva, cultura, etc.) poderiam ser
ofertados para melhorar a vida da comunidade?

- Proposta de praças esportivas 
- Ter mais eventos esportivos.
- Formar equipes esportivas
- Abrir a biblioteca que foi prometida.
- Melhorar a infraestrutura de iluminação Iluminação no camoinho é bem Cuidada
- Criar uma pista de caminhada
- Melhorar a infraestrutura da estrada Maravilha-Londrina
- Retirar caminhões de lixo da estrada de Maravilha
- Mais programas habitacionais (Minha casa minha vida)
- Mais opções de emprego.
- Novas políticas públicas para manutenção dos jovens no distrito.
- Expansão do territorio.
- Melhoria nos prédios das instituições públicas.
- Resolver problemas da capela que se encontra fechada
- Trazer cursos para as escolas.
- Manter parceria de esporte corn a EEL
- Asfalto na Rua Piquiri

3. A realidade local oferece oportunidades de conhecer o sistema
de saúde, a agenda cultural, os direitos (idoso, mulher, criança,
adolescentes, antra outros)?

-1-alta de profissionais de transito para monitoramento (CM1U )
- Melhorar o policiamento contra vandalos.
- Pouca vistoria da vigilância sanitária
- Raver escala do itinerário do transporte coletivo
- Horário de cSnibus apenas ao 12h0Om in. depois 16h0Om in e ultimo horário da linha Londrina -

Maravilha a 00h0Omin.
- Falta de transporte coletivo,
- Falta de acessos ao distrito.
- Desestimulo por falta de emprego.

4. Quais os problemas sociais e estruturais que causam maior
dificuldade no dia a dia das pessoas na região onde moram?
(desemprego, acessibilidade, segurança, moradia etc.)

5. Nas estruturas existentes (UBS, Escolas, CM EIS, CRAS, CREAS,
praças etc. >0 atendimento é realizado de forma satisfatória?

- Falta de areas de lazer.
- Falta de acessibilidade aos cadeirantes e deficientes
- Falta de academia ao ar livre.
- Extrema falta de seguranpa pela falta de policiais
- Vagas sobrando nas instituições de ensino.

6. Por que você gosta (ou não) de morar aqui? - Muitas promessas feitas e poucas cumpridas
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Debate em Grupo com o tema "Atendimento Social" no Distrito de Maravilha

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Síntese dos apontamentos

Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposição à plenarta
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar problemas de circulação,

pontos de conflito, manutenção e ampliação das
vias e transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

2.
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- Consíderando a predominância dos veículos
individuais no transito da cidade (carros e
motocicletas).

- Considerando o deslocamento em horalios
especificas cano entrada e saida do trabalho e da
escola (horários de pica),

- Considerando os deslocarnentos diários entre os
Distritos, cidades vizinhas e a cidade de Londrina;

1. Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e
o transporte não motorizado (ônibus, bicicleta,
a pé) para o deslocamento entre Bairros,
Distritos de Londrina e também para as cidades
vizinhas?

Positivos
- Facilidade cie locomoção interna no distrito
Negativos
- Disponibilidade do transporte coletivo (horários)
- Porte do transporte (são usados microônibus em algumas viagens)
- Não tem a opção do PSIU
- Falta melhorias na conexão de Internet WI-Fl
- Onibus que vem do "Carnbezinho" chega sujo ao distrito
- Falta pontualidade e segurança do transporte coletivo
- Falta trans porte coletivo principalmente nos períodos noturno/matutino e finais de semana/feriados
- Onibus lotados nos horários de pico (6-9hs e 16-201is) e baixo fluxo (15 pessoas) nos horários de baixo fluxo (13hs)
- Falta ônibus com circuito universitário para os estudantes
- Das 8 paradas somente 4 pontos de ônibus são cobertos
- Falta ciclovia ate a Usina (3 bocas)
- Falta pista de caminhada dentro do distrito

- Considerando a localização das areas residenciais e
a distribuição de comercio, serviços e indústrias ern
diferentes regiões do município;

2. Qual sua opinião sabre os deslocamentos entre
o local de residência e o comercio, serviços,
dos postos de trabalho etc.?

Negativos
- Falta linha de ônibus direta entre o distrito e os terminais Acapulco e Central
- Trajeto do ônibus passa por dentro de dos bairros (Cristal e ) antes de chegar ao terminal Acapulco.
- Trajeto intenso ao distrito sede pois a maioria das pessoas trabalha na região central.
- Necessidade de maior opção de transporte para o distrito sede e maior opção de trabalho em Maravilha
- Falta de qualidade nas estradas rurais.
- Necessidade de deslocamentos para o distrito sede para receber os serviços básicos (mercado farmácia, posto de
gasolina .„)

3. Qual a sua opinião sobre a ampliação das vias
existentes para acomodar maior quantidade de
veículos?

Negativos
- Caminhões param nas margens da estrada principal durante a colheita (necessidade de alargamento).
- Falta qualidade da estrada (principalmente nos dias de chuva) para transporte escolar e dos professores.

4. Qual sua opinião sobre as vias que fazem a
ligação entre bairros, Distritos de Londrina e
também com as cidades vizinhas?

Negativos
- Falta qualidade nos reparos das vias em geral
- Falta pavimentapão em algumas vias internas ao perirnetro urbano do distrito
- Falta pavimentação e sinalização de transito na avenida principal.
- Ligação com Distrito de Paiquerê não pavimentada.
- Ligação direta com Ibiporá e Tam arana (atualmente a rota passar por Londrina)
- Falta linha de ónibus antra os distritos
- Falta iluminação na estrada de acesso ao distrito

5. Qual a sua opinião sobre as calçadas existentes
nesta região do município?

Positivos
.- Arborização e socnbrearnento das calçadas
Negativos
- Calçadas precárias esem sinalização tátil
- Pouco uso das calçadas (moradores andam pelas ruas por causa da falta de estrutura e pelo pouco movimento de
veículos)
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Debate em Grupo com o tema "Transporte e Vias de Circulação" no Distrito de Maravilha

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades'

TRANSPORTE

E VIAS

Síntese dos apontamentos

Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposição â plenerta
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A QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes a urbanização e aptidão
para atividades produtivas; Identificar áreas deficitárias ou

prioritárias para preservação ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- Considerando a disponibilidade de terras para agricultura - Boa Disponibilidade de terra para agricultura;

no município; - Para lo anos: planejamento para agricultura familiar porque tudo vem de Sao Paulo;

- Considerando a existência de Areas de proteção ambiental - Estimular a agricultura familiar;

e paisagens naturais; - Incentivo fiscal para produtos orgânicos e ecológicos;

- Considerando a infraestrutura existente na Area rural; - Falta planejamento orientado para pequenos produtores: foco na distribuição;
- Capacitação: o agricultor tem que ser tratado como empresário;

Z - Considerando as oportunidades de trabalho e consumo no __ Organização rural para agroindUstria/ cooperativa para pequenos produtores;
setor da agricultura; - Agregar valor A produção;
1. Quais sic) os atrativos e as limitações que Londrina _ Cooperativa formada por pequenos produtores;

tem para o desenvolvimento do setor da agricultura? ._ Integrar entidades (IAPAR/EMBRAPA) para apoio ao agricultor e pequenos produtores;
- Agricultura familiar: bom reflexo na renda;
- A prefeitura intensificar o consumo dos produtos da agricultura familiar;

2
- Jovens mulheres produtoras estão deixando a zona rural;

  - Vilas rurais são em pequena escala.
Ui - Considerando a localização e as qualidades de Londrina - Espaço limitado;

A em relação aos polos industriais e de logística do Brasil; - Alimentos não podem/conseguem ser vendidos em supermercados;

2 - Considerando a necessidade de aumentar postos de - Geração de impactos urbanos;

trabalho no município - Leis restritivas;
'2 - Falta de infraestrutura na zona rural;o - Considerando a localização dos terrenos disponíveis e

- Diversificar a produção agrícola para atrair o agronegocio/ agroindústria;
o adequados; - Estradas e ferrovias inadequadas;Ui - Considerando a existência de grandes áreas de proteção _ Atrair indústrias que gerem bons empregos e valor agregado: tecnologia;
. ambiental; - Localização entre o Ribeirão Taquara e Lerroville;

- Eixos de desenvolvimentos entre distritos;
2. Quais são os atrativos e as limitações que o

municipio de Londrina tem pata as atividades
industrials?

- Distritos mais próximos de área ambientais: agronegócio ecológico.
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3. Ouzel a sua opinião sobre a localização e infraestrutura das - Poucas areas e poucas indústrias nos distritos;
Indústrias existentes? - Precisa atinentar indústria na zona rural: sustentavel;

- Indústria na zona rural ajuda a fixar o trabalho no campo;
- Indústria na zona rural: tem que estimulara micro indústria;
- Indústria de baixo impacto ambiental: incentivo;
- 0 municipio tem a tendência de crescirnento ao sul, para a zona rural;
- Limitações das Areas da Zona de Amortecimento da Mata do Godoy;
- A Zona de Amortecimento representa in capital para o município: produtos certificados;
- Agrolloresta: agroecologia de alimentos sofisticados de alta qualidade;
- Cidades sustentaveis: seguir recomendações da ONU para corseguir recursos;
- Serviços de ecossistema favorável no município;
- Arranjos produtivos locais aproveitando ativos ambiertais;
- Zoneamento linear ao longo do Rio ribagi: aproveitar para economia;
- Natureza e economia são inimigos em Londrina;
- APP's protegem contra enxurradas e enchentes;

  - Criar vocações nos distritos para indústria, comércio, serviços e agricultura.

- Considerando que o setor de serviços de Londrina atrai A PERGUNTA N° 4 NAO FOI REALIZADA.
moradores de toda a região - Londrina: Polo regional (shopping, hospitais, universidades);

- Considerando os custos com a infraestrutura urbana de apoio ao - A população jovem sai do campo porque não há cultura, lazer, esporte;

setor de serviços - A falta de infraestrutura não estimula a fixação dos moradores no dstritos;

- Considerando que os postos de trabalho em Londrina se - Centros de conviváncia, piscinas, parques: não tem nos distritos;

concentram no setor de serviços - A população não utiliza os espaços de later;

• Considerando a localização e os tipos de serviços/comércio - Criar o turismo rural: trilhas, etc. Trazer lazer urbano para o rural. Cinema ao ar livre;

existentes na area urbana; - Criar programas voltados para o desenvolvimento do turismo rural;
- Serviço turístico cultural itinerante, programas culturais que atendam os distritos;
- Os distritos não são atrativos, não tem beleza;

4. Qual a sua opinião sobre a concentração de
serviços/comércio em bairros ou ruas especificas da area
urbana?

- Embelezar os distritos I reforçar seu caráter;
- Campanha para conhecer a zona rural;

5, Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de cultura e
lazer existentes? (parques, fundos de vale, património

- Investir em infraestrutura, usos/ abastecimento e apoio ao turismo;
- Criar atrativos para turismo no distrito para atrair investimento;

histórico). Onde se localizam? - Feiras de alimentos com oficinas;
- Serviços de gastronomia com atividades de prodtcão;
- Assumir a cultura rural da região para atrair imestirnentos e gerar trabalho;

  - Projeto Londrina Linda mutirão nos distritos.

6. A realidade desta região do município oferece - Jovens: não tem mercados com diversidade de produto;
oportunidades de emprego, consumo, informação e - Faltam serviços especialmente para abastecimento (comercio diário);
serviços sociais? - Incentivos fiscais para aumentar o comercio e cursos para empreendedor;

- Maravilha so existe para a população dormir: distrito dormitório;
- Serviços itinerantes também aos finais de semana para atender a população;
- Chafe pousada para fim de semana
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Debate em Grupo com o tema "Economia e Meio Ambiente" no Distrito de Maravilha

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Apontamento dos problemas e potencialidades*

Sintese dos apontanentos

•

Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposiçâo à plenária
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TWA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar padrões de uso/ ocupação da solo e tendências de

expansão urbana

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

,

1. Por que voce mora no Distrito de Maravilha? Qual sua opinião sobre
morar aqui?

Pontos Positivos:
- Bom lugar para se morar.
- Tranquilo. Segura. "Sossegado".
- Atendimento no Posto de Saúde durante o dia.

Pontos Negativos:
- Faltam moradias populares.

- Falta iluminação pública.
- Estradas rurais mal conservadas.
- Faltam empregos na sede do Distrito e também nas propriedades rurais.

- Faltam Areas de lazer.
- Transporte público com horário reduzido.

4.
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- Considerando a distrbuição e os tipos de comércio, serviços e indústrias
existentes na area urbana;

• Considerando a localização das Areas residenciais e a quantidade de moradores
existentes em cada parte;

- Considerando "HABITAÇÃO " como um conceito que inclui a casa, infraestrutura
urbana e serviços sociais, locais de lazer, trabalho, consumo etc.

- Considerando a existência de cónegos e fundos de vale ern todas as areas
urbanizadas do município;
2. Qual a sua opinião sobre a localização das Areas residenciais e as

atividades comerciais / industriais?
3. A realidade desta região do município oferece qualidade de

"HABITAÇÃO" para os moradores?
4. Qual a sua opinião sobre as 'Areas de proteção ambiental dentro da Area

urbana (fundos de vale, parques, etc.)?

- Não há atendimento no Posto de Saúde no período noturno.

- Não existe farmácia no Distrito.

- Faltam indústrias.
- Não tem Posto de Combustive! no Distrito.

- As estradas rurais não são pavimentadas, prejudicando os deslocamentos nos
períodos chuvosos, principalmente o transporte escolar.

- A solução para o esgotamento sanitário é a "fossa", e o custo é muito alto.

- A qualidade das construções é ruim.

- Existem areas de alagamento, principalmente próximas as areas de plantio
(drenagem deficiente).

- Não há local adequado para destinação de lixo comum e eletrônico.

- Faltam praças e espaços para atividades culturais.

- Não existem locais para eventos ligados ao turismo.

- Capela M ortuária esta interditada.

- Não tem posto policial.
- Gostariam de mais pessoas morando no Distrito, desde que houvesse mais

empregos.

- Mais locais de lazer, alem dos destinados a esportes.

- Considerando as areas de proteção ambiental;
• Considerando as divisas com as cidades vizinhas;
• Considerando as diversas form as de crescimento da ocupação urbana (indústrias.-habitação, condomínios, edifícios altos, serviços, negócios, turismo, etc)
6. Qual a sua opinião sobre o aumento da Area urbana?
6. 0 aumento da Area urbana a desejável nesta região do município? Se

sim, quais são os tipos de atividade e construções mais adequados para
as novas Areas?
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Debase em Grupo com o tema "Estrutura Urbana" no Distrito de Maravilha

Apresentação dos participantes do grupo

Apontamento dos problemas e potencialidades

Sintese dos apontamentos

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposição à plenária
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Lista de Presença da Sociedade Civil em 01/03/2018 no Distrito de
Maravilha

PLANO DIRETOR

19 am° DE DEBATES — ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 01/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

INSUTUTO EX Pt:SC/USA &VIANLAMINtti illitatitiO OtLONDfl

LOCAL: Escola Munldpal Prof* °Nina Mantovan Okano

Rua [vat, n2 170— DISTRITO DE MARAVILHA
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Lista de Presença do Grupo de Acompanhamento em 01/03/2018 no Distrito de Maravilha

acLo DE DEBATES —ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 70t

DATA: 01/03/2018 HORÁRIO: 19:00tirs

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

Associgio dos
Funtionarios do IAPAR

AssociacSo dos Mddico
Veterinarlos

Associal. o dolt
Moradores do
CondomiMo Recanto do
Limoeiro

ciacao dos
Mo (adores do Corti to
Anta 'es

Artefarsbe Sousa de Oliveira

Soares JCwuior

Luciano Norerriberg Morena

Dose Maria de 011vefra Lima

Maria Galan

2 8

LOcAl • Escola Munidpal Prof* Carina Mantovan
Rua lval, r19 170 — DISTRITO Of MARAVILHA

TITULAR delisi lotto*

ciç3o dos Gabriela Loyd CarneIro da fontoura SUPLENTE
rdion

de C. Ruhamarin I. erreira

F51

ASSINATURA

ousenia 7 tiotmaitcom

114



II 40 40 40 40 41 41 40 40 40 40 40 40 4, 40 41 40 40 40 40 40 II 40 40 40 40 41 40 40 4, 40 40 4, 40 41 40 40 41 40 41 40 40 40 40 41 40 41 40 41 41

Assotia{So dos
Moradores do Jardim

Vale dos Tucanos

o dos
Produtores da Colônia
Coroados

AssociacO Medici' de
Londrina

13 Auditoria Cidadi da
Divida Pública

Rubens Ventura

Wilson BasdSo

Antonio load da 54va

BruniliAnCiOtO

non Machado

Lauro de Castro Bebrio

9 Conselho da Saúde da Edvaido Via
Reslio Leste

24 Conselho Municipal da
Cidade

1."!ziPc :r)refry

Jurandir Jura Pinto Rosa

Carolina Atves do Nascimento Ahrim

gdio César Ribeiro

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Rodrigo Zacarla

SUPLENTE

venturarubens@t• tail tom

wilwnbasdao(agmail.com

TITULAR aml

SUPLENTE

MULAR

olina.alvitnifuniM.br

SUPLENTI oliveira.nataleserconitelcom.br

SUPLENTE pgfr@iaparbr

rodrigo@tonstrutorazacarias.com.br
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Rubens Bento

37 Conselho Municipal de Fabricio Bianchi
Ciência e Tecnologia

• Gi!mar Machado

41 Conselho Municipal de Marselle Nobre de Carvalho

Direitos da Mulher
Meire Ellen Moreno

45 Conselho Municipal de Dad° Villar
  Direitos do Idoso

cie

te-Luciana Ferreira Alvarez

TITULAR rubensepcodelion( la.pr.gov.br

SUPLENTE fbiandgeor.sebrae.com.br

TITULAR gilmar.mactiado.greatmob.corn.br

TITULAR COnselho.mulher@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE moreno.meire@gmail.com

SUPLENTE villarconsultegmaiLcom

TITULAR luciana.alverezehotmailcom
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49 Conselho Municipal de José Aparecido Martins

Habitação

3 Conselho Municipal de Claudia Augusta dos Santos
Promo* da Igualdade
Racial Fia ma Heloisa Silva Santos

SUPLENTE cmhlecohab.londrina.pr.gov,br

TITULAR maria_magrofahotmallcom

negraoebotmall.com

SUPLENTE flama.heloisaegmail.com

; 61 Conselho Municipal de Ana Barbara de Toledo Lourenço Jorge SUPLENTE caster.tra balho@londrina.pr.gov.br

Trabalho, Emprego e
62 Jose Marcos da Rocha TITULAR jrn.rocha@regionalinci.br1

Renda

 -1_
63 Conselho Municipal de Pilar Nadir Alvarez Soldário

  Transparência e Controle
64 Social

• !:1' :Ye
--- k..K.w,:rigocc

Priscila França da Silva

TITULAR pilarsoldorio@hotmailcom

!SUPLENTE conselhotransparencialondrina@gmailcom
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Prv "eio.. • ch

71 Instituto Fazer

72 Movimento Levante
Popular da juventude

74 Movimento Mobiliza
Londrina

75 Movimento Participa
Londrina

77 Movimento Popular
Anticorrupcão Por Amor
a Londrina

80 Movimento por Moradia
em Londrina

84 SESCAP

Roseman Friedmann Arvgeli

Nadine Ella R. Oliveira

Roberta Cristina Pereira

Marcos F. Calumbi

Westley Queiroz da Silva

Auber Silva Pereira

José Abílio Perez Júnior

Eliane Marques

Rafael Oliveira

Vinha Lúcia Silva

Wagner Belo Tosta

Euclides Nandes Correia

Laurine DeNino Martins Lopes

f

TITULAR rosefriedmann@UOLC0m.be

TITULAR

TITULAR robertapereltarngfnmailcom

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

weslleyqs29@gmail.00m

auber.pereira@gmailcom

julioperez@gmailcom

eudidestp—Pontocontabilcom.br

gerencia@sescapldr.com.br
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Lista de Presença do Grupo de Cooperação Técnica em 01/03/2018 no Distrito de Maravilha

. Pttt 1 Ditat Ot AMUR
PIANO DIRETOR

12 CICLO DE DEBATES- ETAPA 2
REVISÃO DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 01/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

lo

INSTITUIÇÃO NOME

ACI - Associaçao Angelo Pamplona
Comercial e Industrial de
Londrina

AGB - Assoclapio dos
Geógrafos Brasileiros

11 CAUConselho Reg
de Arquitetura e

12 Urbanismo

vo Batista

Birbara HayashidaAroxa

IPPULI
I 1flDi•• PtiOtAet* ti. INtO ttlitSANt • r.

LOCAL: Escola Municipal Prof* Carina Mantovan Okano
Rua heal, n2 170- DISTRITO DE MARAVILHA

CONDOO E-MAIL ou TELEFONE

—SUPLENTE angek,pamplonayahOo.Combr

Carlos Henrique Lopes da Silva

Cristina Burette Gross Machado

Glauco Marighella Ferreira da Silva

Léla Aparecida Veiga

Nidia Souza Jayme

Naibi Souza Myrna

Thiagp Buene Saab

I Antonio Carlos Zani

Cliudio Lull Bravirn da Sill;

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

o.batista@plaenge.com.br

Awash-Ma ro rn ra

ca osh.geo@gmailcorn

crisburartoyahoo.com.b(

glaucomarighellaIlhotmall com

Iveiga.geoegrnalLcorn

TITULAR

nadiasourajayme.gmailcom

ibisi@gmaitcorn

thiagobuenossabtlhotmai.com

rani.uelbr

SUPLENTE I bravknsercDmteLCOm.br

ASSINATURA
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Hey Humberto Secco SuPLENTE

; 14 Olavo Roberto de Arruda Campos TITULAR

5 COPE t Ap*reddo Alberto Tomareli TITULAR aparecido ornazeildicopelcoin

16 Mario Ciartan Alves Costa SUPLENTE

17 CREA Heitor Genare da Silva TITULAR Ware ti/ se rcomtelcom.br

CR-FC16. RECar3 - PR - Claudemar Ferreira da Silva SUPLENTE ciaudemarehrnoveIsferrelra.00in.br

Conselho Regional de
Rosalinir Moresra e—Corretores de Imóveis

Camila Lima Chechin Camacho TITULAR carrebola JehotrnaiLcorn

21 Crane Silveira TrruLAR cristiane.silveirsallpitagoras.

F No Neves- Senfatti TITULAR labia Opitagoras.coM.br

3 Faculdade Pitagor as Hwidger Lourenço Ferreira TITULAR h Agerfligmaii,com

2 Juliana MussiAencar TITUlAR na.alericarepitagoras com br

Maria Angelica MOttd da S;tva TITULAR riarndsepItagoras.com.br

26 Maria Clarice de O Rabelo Moreno TITULAR ntaria.morenopikroton.com.br

Milton llorgui TITULAR mNton.borgui qopitagoras.corn.

8 ClaytOnSantoi dos Couto TITULAR cbyttoncoutoto hotrnai Loom

29 Faculdade Positivo Helton de A2evedo TITULAR helton.arevedo.up edu.br

7 30 tAB - Instituto dos Fernando Fart de Oliveira SUPLENTE krnando.fayetdeoliveb-a@ginad .com

Arquitetos do Brasil
Renato Alves31 TITULAR renato.arquitexitigrnaitcorn

32
_

Emerson Ourski Machado de Olive ira • SUPLEt4T emenondeiaparbr
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.• UW1

33 1APAR

NFRAERO

36

37 PUC

8

39

41 SAMPAN

42

3 5ECOVI - PR -Sindicato
da Habitaçao e
Condominios

44 %NOE - PR - Sindicato
dos Engenheiros do

45 Parana

47 SINOL

49
SINDUSCON

F F A 74.7i

10$0 Henrique Cavoglione TITULAR cOvIglionefia4 ir

Ademir Gauto TITULAR

TITULAR

agauto.Infraerovv.br

Wander STII-no Melb Junior rnjuniorflintraero.gOv.br

Claudine Terra

  4--

TITULAR daudine nreePucPcbr

Dentétrius Coe04 'Scotia

Fernando Lou& Berga.nasco

TITULAR

Tampus.londnnaucpr.br--
TITULAR

Antonio GO Game fro TITULAR gitgairrteiro@sdnepdr con) br

JuiloKozehlro SUPLENTE jktÉnoanepar.combr

AMoNoMachinni TITULAR marnachionifasarepar.com.br

WWI Fernandes Costa SUPLENTE valdicosto@sartepaccom.hr

Marcos Roberto Mincache Moura bondrineesetovipr.rxintbr

Julio C.otrint TITULAR

SUPLENTE

SUPLENTE

TITULAR

jullOcOtrirnehotmail.00m

Wilson Sadtetin Mar;a1 marcahrstIssanepar.com.br

Fernando Agudo Rombo

Marco AntonloBacarin marcobacaringagmail com

Sandra Marques de Ndibrega TITULAR sinduscontrosInduscon
nortepr com br

Rodolfo YoshioSugeta SUPLENTE

I Ana Claudia Duarte Pinheiro TITULAR phs@uel.lar
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57

158

:le

UEL -Universidade
Estadual de Londrina

Antonio Carlos Loom

Ayoub Manna Ayoub

Ayres de Oliveira Menezes Junior

Carlos Alberto Watts

Fabb Cesar Alves da Cunha

Fernanda Leite Ribeiro

Gaidino Andrade' Fiffici

Gilmar Arruda

Gilson Jacob 8er8oc

lovatoattribut sercomteLcom.br

by

Ti LAR ayreseuelbr

TITULAR hlretaueleptaiLconi

TITULAR ss*S-eriomteliim.br

TITULAR daudlasbaltarelgmalLcom

TITULAR archeltiebueLbr

LAR eireitneefralin.com.br

TrrutAR elianctorrilasieveLbr

TITULAR

TITULAR
.4—

TITULAR ndradeseuelbr

MAR garrudaeuelbr

TITULAR

TITULAR anioneiloeueLbr

fabioalvestunhaegmall.cont

fk1beIroyahOO.Com.br

Ideni Terninha AntoneNo

Miguel Etinger de Ara* Junior

: Ricardo Ralish

Sandra Marla Almeida Cordeiro

Sinival Oujda Pitaguarl

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

ritoCueleernaitaire

eueLbr

migueLetingeregmaiLcom

rafschtiluelbr

sandra.cordeiotssercomteLcom.br

sinhmieuelbr
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UNOPAR

UNOPAR

82 TOTAL

r-70 TETULARiS

12 SUPLENTES

Tanta Mara Fresco

Visa Roberta 2anon

Mn Prado Junior

Ivan Uncoin Oeda

Renate Romagnolli Basso

Thank* de Almeida Ayoub

Thiago Paleari

afael Montanhini Oliveira

Ricardo NagamineCostanzi

TITULAR trescatpuells

eitsaaanonflunifil.br

TITULAR Ivan.prado@unifil.br

It da tahotmail.com

TITULAR renata.basso@unopar.br

TITULAR thamine.ayoub@hormailcom

TITULAR trp_argeoutlook.com

TITULAR marcoferreiralluttpredu.br

TITULAR marcoferreira@utfpr.edu.br

TITULAR mhanarni@utfor.elu.br

atatiollvelra@utftw.edu.br

TITULAR ricardocostanzlfPutfpr.edu.br
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Lista de Presença da Equipe Técnica Municipal ern 01/03/2018 no Distrito de Maravilha

P14.*4. 0 DIRETOR

OCLO DE DE8ATES - ETAPA 2
REvisio DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 01/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE TtCNICA MUNICIPAL

(Moir 40$ R414
i
' Eviiin Santo4 Ws '6.ibt' ckii

tifto lent Aparecida machadia
.. .. —

Ladrdo Vciloch

. Aurdtinieriedito da Silo

,IMariana Mayurni Garcui* Takeila

Onif fit

LOCAL: Escola Municipal Pratt Corina Maintovan Okario
Rua Nat, at 170 - DISTRITO DE MARAVILHA

-MAlt TELEFONE

fantanda.camargo londrifki.ptgOv.bi:

odairsetsOlondrina pr4pv.br

odaiRsaucleici

tovahon.cam br

brain. parteelcii

..Prgovbr

SUPLENTE tikiantraihafIrnait —

ktitarrisraltsicondrilla.Praov-br

pedro API LailkOdaboldrina.Pr4tovbr

roberto.juniorelbridlin&PIAcrv,b*

1P PIP

- -4
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13 COHAB - Companhia de Denise SaltonSapia

14
Habitgio de Londnna

rina Beatriz Kreling OzO

FEL Fundado de Eclinton dos Santos Plmentel
Esportes de Londrina

Jefferson Del Fraro

17 GABINETE DO PREFEITO I Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues

I 19

25

26

31

Luiz Penteado Figueira de Mello

Alexander Marchiori

Amanda SalvioniSkti

Ana Flávia Galinari

Carina Ferreira Banos Nogueira

Caroline Nascimento Benek

Claudionelkuschl de Menezes

Cristiane Blazzono

Denise Maria Bober

Eksabeth Aparecida Alves

Jefferson Eduardo Callegari

Juliana Alves Pereira Tornado n

Maria Eunice Garcia Ferreira

Rachel Zekveld Dither

Reinaldo Games Ribeirete

den i se .sapla @col lond rina.pr.gov.br

TITULAR karina.ozoriotilcohabiondrina.pr40v.

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

TITULAR

eclIton1Sleyahoo.com.br

jeffersoniranotlilondrinascgov.br

cristimo.bragattoelendrina.pr.gov.

iigueiraflondrinaprov.br

alexgarcevegmail.com

arnanda,sahrioni@londrina.pr.gov

ana.gallnarieffondrina.pr.gov.br

carnoguelra.tondrina.pcgoviff

TITULAR carollne.benektelondrina.pr.gov.br

TITULAR dudnehrusChiondrina.Pr40Vbr

TITULAR cristiane.biazzonoflondrina.pr.gov.br

TITULAR denIse.zioberIOndrrna.PqOV.br

TITULAR elisabeth.alvesgpiondrina.pr.govhr

TITULAR jullana.alveselondrina.orgov.br

rachatdaher@londrina pr.gov.br

TITULAR reinaldo.rIbeirele@londrina.pr.gov.,
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33

34

Robson Moto Shimizu

RosalyTikako Nishimura

Valter Vinicius Vetore Alves

TITULAR robson,shimlzugi Arleta .gov.br

TITULAR tikako.ippultagmalicom

TITULAR Viniclusalvestalondrina.priov.br

36 SEMA Secretaria
  Municipal do Ambiente

38 I SERCOMTEL

Bruno de Camargo Mendes

Paulo Roberto Guilherme

' José Carlos da Silva

39 Widney Gonçalves Moreira

40 SMAA - Secretarie
Municipal de Agricultura
e Abastecimento I Osvaldo de Souza Campos Junior41

42

Elton Ma Sacoman Lo

SUPLENTE bruno.carnargo@lendirina.pr.govIr

TITULAR pa ulo.sernaPhotmaiLcom

TITULAR jose.cariostbsercomtel.netbr

SUPLENTE widneymoreiragsercorritelcom.br

Paulo Gonçalves da Silva

SMAS Secretaria
Municipal de Assistência
Social

45 SMC Secretaria
Municipal de Cultura

46 T SMDS - Secretarla
Municipal de Defesa
Social7

So

5

SM!: Secretaria
Municipal de Educacno

dance Jurtges

Sarnia Machado Motet

Solange Cristina Utahans

Demerval Anderson do Carmo

TITULAR elton.longo@londrina.pr.gov.

SUPLENTE osveldosouza@londrina.pr.gov.

TITULAR pauIopgs62gmasl.com

SUPLENTE clerks. ungestebndrina.pr.gov.br

I TITULAR samia.mtestahtelondrina.pr.gov.br

TITULAR solange.batigliariagliondrina.pt.gov r

TITULAR emervalandersonflIondrina.pr.gov.br

Mel Costa dos Santos SUPLENTE elieicostalondrina.pr4ovbr

Arnaurl Sanchez —SUPLENTE 4' asanchez0459@gmall.com
1 

Patricia Cam peals de CastroFévaS) TITULAR patrida.favaro@londrina.pr.gov.br

Elza Araki Negaysma SUPLENTE ilza.napyamatolondrina.pr.gov.br

Fabian° 4akanit TITULAR fabiano.nakanishifplondrina.pr.gov.br
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S2 %If- Secretaria Lfliana Tolari França
Municipal de Fazenda

53

SM613- - Secretaria
Municipal de Gesto
Pública

imam de Oliveira Santos

Nicxdsen Barros Silva

litianairancagds, las•Pr•Kov.

lucimara.santoselondrina.prgov.br

TITULAR nicolsen.sitratillondrina.pr.gov.hr

Claudemir Vitas

Edson Lull Baratta

Alexandre Andrade Addario

Henrique Westin da Rocha

59 SMOP Secretaria Khalil Audibert Nader
Municipal de Obras e

60 Pavimentaçâo

62 SMPOT -Secrecaria
  Municipal de

Planejamento,
Orçamento e Tecnologla

64 S-NIPM -Secretaria
Municipal de Politicas
para Mulheres

SMTER - Secretaria
Municipal do Trabalho
Emprego e Renda

TOTAL

TITULARES

Marcelo Pagotto Carneiro

Alexander Korgut

Daine Ferreira Gatviro

Nanci SkauKernmer de Moraes

Joeries Veloso de Alcintara Junior

Milton Velei de Aquino Junior

TITULAR clatidemir.vilaltaildendrina-Pr-Rov-br

SUPLENTE edson_baratto.hotrnailcom

1 SUPLENTE alexandre.addarioelconarina-Pcitovbr

TITULAR henrique.rochaithlondrina.pcgov.br

SUP LENTE k dergiondrina.pr.gov.br

TITULAR maneWoionaprov.br

TITULAR matheus.barbosaelondrina.pr.gov.hr

TITULAR a exandetkorgutelondrina.pi.gov:br

TITULAR adilsortnalinfbndrina,pr.gov.hr

SUPLENTE mulherghlondrini.pr.gov.

TITULAR nancLmoraeSebndrina.pr.gov.br

TITULAR loenes.jurolorfaloridrinapriov.hr

SUPLENTE n.velei.londrkia.pr.gov.br
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2.4. Resultados do 2° Fórum de Participação
Distrito de Weil)

O Fórum de Participação no Distrito de lrerê ocorreu em 06/03/2018, de 19h ás 22h na Escola

Municipal Profa. Profa. Aracy Soares dos Santos. Estiveram presentes 32 representantes da
Sociedade Civil, do Grupo de Acompanhamento, Grupo de Cooperação Técnica e Câmara Municipal

de Londrina.

As planilhas abaixo apresentam as questões orientadoras do debate elaboradas pela equipe do
IPPUL e as respostas indicadas pelos participantes durante os debates. Diferentes do Fórcrn

anterior, em Ire,* os 04 temas foram debatidos com todos os participantes sem divisão de grupos.
Isso permitiu que os participantes salientassem outros aspectos no inicio da reunido e que são
reproduzidos a seguir:
- Para reunir o povo do distrito vai ser difícil: perda de tempo;

População é participativa, mas o povo não vê resultado;
- Falta de participação da população: desacreditada;
- Demandas da população feitas no passado não foram atendidas;

- No PPA já foi elencado as emergências e nada foi feito;
- A reunião do PPA foi recente e não trouxe retorno esperado;
- Teve até protesto, mas o povo desacredita;

- A população não teve retorno nem das prioridades mais urgentes;
- Queremos respostas rápidas para as demandas de urgência e emergências;
- Prioridades mais urgentes - básicas. O mínimo não é feito;
- Tem que fazer piano a curto prazo com menos burocracia;

- Querem ações imediatas e diretas;
- Morador reforça as emergências, pois Irerê não tem o básico;
- Descontinuidade: "essa equipe pode estar ouvindo pela primeira vez" depois vão embora e mudam

as pessoas;
- As propostas são bonitas, mas difíceis. Vamos começar pelo emergencial?
- Chegaram desmotivados, mas a reunido foi boa, equipe ganhou credibilidade;
- "A gente que mora em Irerê, sabe dos problemas";
- "Lutem por nós";
- Melhorar a divulgação — anunciar nas igrejas.

Divulgação com panfletos; Passar nos estabelecimentos;
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- Que seja formada uma comissão do Distrito (representantes) para levar ao poder público os

problemas pois, "a comunidade não vem";

- Sugestão de outra reunião, mas em Paiquer8 (a de !rot foi produtiva, embora com poucas

pessoas);

- Esclarecer o processo do Plano Diretor como documento, como lei;

- Importância de acompanhar etapa do Legislativo;

A reunião foi registrada em Audio e video e os resultados dos debates em cada grupo temático

são apresentados a seguir.

Debate Geral sobre todos os temas no Distrito de kerb

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

-J. 7! 1

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades

Síntese dos apontanentos
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QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE

Objetivo: identificar possiveis dificuldades ou deficiências em relação ao
acesso e à estrutura dos serviços

- Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentos nas areas
da Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte;

• Considerando as necessidades de grupos específicos como, por exemplo,
idosos, mulheres, indígenas, população negra, entre outros;

1. A Estrutura e os Serviçosexistentes de Educação, Saúde, Assistência
Social, Cultura, Lazer e Esporte suprem as ne cessida des da
Comunidade? Os serviços são acessiveis?

2. Que tipo de projetos, convénios e espaços (educação, meio ambiente,
saúde preventiva, cultura, etc.) poderiam ser ofertados para melhorara
vida da comunidade?

3. A realidade local oferece oportunidades de conhecer o sistema de
saúde, a agenda cultural, os direitos (idoso, mulher, criança,
adolescentes, entre outros)?

4. Quais os problemas sociais e estrutura is que causam maior dificuldade
no dia a dia das pessoas na região onde moram? (desemprego,
acessibilidade, segurança, moradia etc.)

6. Nasestruturasexistentes (UBS, Escolas, CMEIS, CRAS, CREAS, praças
etc. ) o atendimento é realizado de forma satisfatória?

6. Por que você gosta (ou não) de morar aqui?

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- Problemas com jovens e usuários de drogas;
- Faltam professores até mesmo em período regular,
- Alunos depois do 5° Ano ficam desmotivados;
- Falta segurança dentro da escola;
- Não tem ensino médio — tem que ir para Paiquerk
- Escola estadual de ensino fundamental e médio, tem terreno para isso;
- Educação em tempo integral;
- Contratação de professores para período integral;
- SAMU não chega a tempo;
- Posto de saúde após as 15:00 horas;
- O clínico geral so vem duas vezes por semana; Não têm especialistas;
- Hospital de Londrina exige encaminhamento, o o posto de saúde fecha

cedo. (não podem ir direto ao hospital — tem passar no posto do União da
Vitoria);

- Mais dentistas. Serviço de odontologia funciona.
- Defesa civil faz papel - bombeiros, polícia, SAMU/pronto atendimento;
- Falta modulo corpo de bombeiros;
- Porque tem módulos da guarda municipal em outros distritos e não tem

em Irerê?
- Três horas da manhã, vem viatura da guarda municipal para o distrito —

policia exige que munícipe acompanhe;
- Campo de futebol e quadra de esportes — Manutenção, roçagem e

vestiário;
- Centro Comunitário abandonado (cobertura comprometida);
- Bom prédio — uso / projetos viva a vida, idosos etc;

- Welt é o melhor lugar do mundo.
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TEIN A QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: Identificar possíveis problemas de circulação, pontos de conflito,

manutenção e ampliação da malha de vias e de transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

2.
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 - Considerando a predominância dos veículos individuais no trânsito da cidade

(carros e motocicletas);
- Considerando o deslocamento em horários especificas como entrada e saída

do trabalho e da escola (horários de pico);

- Considerando os deslocamentos diários entre os Distritos, cidades vizinhas e a
cidade de Londrina;

1.Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e o transporte não
motorizado (ônibus, bicicleta, a p6) para o deslocamento entre Bairros,
Distritos de Londrina e também para as cidades vizinhas?

- Maioria da População utiliza o ônibus;
- Terminal integrado;
- A posição do distrito em relação aos outros é central, todos os ônibus

passam dentro;
- Conseguimos terminal; transporte melhorou mas é muito lotado,

precisa de mais dnibus e mais segurança;
- Dnibus recolhe pessoas em todos os distritos e fica lotado;
- Distribuição dos pantos de ônibus esta boa;
- Abrigos sem cobertura (pontos de ônibus):
- Mated° e pedras nas ruas entopem as bocas de lobo;
- Pavimentaçâo não pode ser moledo;
_ A estrada entre Were e Paiquere é ruim;
- A estrada que liga Paiquert a irerê esta em péssimo estado;
_ Falta pavimentação das ruas" muitas pedras'.

- Considerando a localização das Areas residenciais e a distribuição de comercio,
serviços e indústrias em diferentes regiões do município;

2.Qual sua opinião sobre os deslocamentos antra o local de residência e o
comércio, serviços, dos postos de trabalho etc.?

3. Qual a sua opinião sobre a amplia cão das vias existentes para acomodar
maior quantidade de veículos?

4. Qual sua opinião sobre as vias que fazem a ligação entre bairros,
Distritos de Londrina e também com as cidades vizinhas?

&Qua! a sua opinião sobre as calçadasexistentes nesta raced() do
município?
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QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes A urbanização e aptidão para atividades

produtivas; identificar Areas deficitárias ou prioritárlas para preservação ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

ui

- Considerando a disponibilidade de terras para agricultura no municipio
- Considerando a existência de areas de proteção ambiental e paisagens naturais
- Considerando a infraestrutura existente na area rural
- Considerando as oportunidades de trabalho e consumo no setor da agricultura

1. Quais são os atrativos e as limitações que Londrina tem para o desenvolvimento
do setor da agricultura?

- A população do distrito diminuiu: " muita gente foi embora";
- Mais empresas, indústrias para os moradores trabalharem em kerb;
- SO tem duas empresas — Agro Pet e Metalúrgica;
- Importância de manter população no Distrito;
- a localização do distrito é estratégica para a circulação e implantação

de empresas. È centralizada;

- Pessoas de outros distritos poderiam trabalhar em Ire* (exemplo —
Guairaca. De Londrina são duas horas para ir e duas para voltar);

-Tem cooperativas que empregam (Belagricola; Cocamar,Pet Agro):
ajudam.

- Diiculdade em ser contratado em Londrina com endereço de Irerê;
- 95% da população trabalha em Londrina,

-Não tem farmácia, mas tem mercados e bares,
- Potencialidade da festa do leite e do queijo em Irerê;
- Tem duas nascentes no distrito;
- A PML deposita lixo em local errado;
- Defasagem da SEMA por causa dos troncos que não são recolhidos;
- Entulho, cadeiras escolares e mobiliários da escola, não tem

destinação;

Z

Fr
-"k

g

2

- Considerando a localização e as qualidades de Londrina em relação aos polos industrials e
de logistica do Brasil

- Considerando a necessidade de aumentar postos de trabalho no município
- Considerando a localização dos terrenos disponiveis e adequados
- Considerando a existência de grandes areas de proteção ambiental

2. Quais são os atrativos e as limitações que o município de Londrina tem para as
atividades industrials?

3. Qual a sua opinião sobre a localização e infraestrutura das indústrias existentes?

CI
Z
0

- Considerando que o setor de serviços de Londrina atrai moradores de toda a região
- Considerando os custos com a infraestrutura urbana de apoio ao setor de serviços
- Considerando que os postos de trabalho em Londrina se concentram no setor de serviços
- Cons iderando a localização e os tipos de serviços/comércio existentes na area urbana;

4. Qual a sua opinião sobre a concentração de serviços/comércio em bairros ou ruas
especificas da Area urbana?

5. Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de cultura e lazer existentes?
(parques, fundos de vale, patrimônio histórico). Onde se localizam?

6. A realidade desta região do município oferece oportunidades de emprego,
consumo, informação e serviços socials?
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TWA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar padrões de uso! ocupação do solo e tendências

de expansão urbana

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

1. Por que você mora no Distrito? Qual sua opinião sobre morar aqui?
- Prioridades: galerias e capela mortuária;
- Falta esgoto e rede de ligação pluvial;
- A galeria passa sob o posto de saúde;
- 0 esgoto desagua direto no rio Tibagi. Falta executar galeria da rede pluvial;
- A rede pluvial passa por dentro das casas causa enchente;
- Não tem boca de lobo nas ruas;
- Fossas com um metro de profundidade chegam no lençol freAtico;
- Capela Mortuária — Verb não tern;
- Capeia — tem planta e tem terreno;
- Desafio: fazer a capela. Para motivar a população a se engajar;
- População conhece bem os problemas e pode-se encontrar terreno para

capela;
- Moradia — maior parte aluguel e famílias morando em edicula em um mesmo

lote:
- Falta iluminação — ruas escuras; estradas escuras;
- Disponibilidade para providenciar manutenção da iluminação (rotina);
_ Numeração para os pastes.
- Limpeza nas ruas de Irerê;
- Mutirão para limpeza (promessa não concretizada);
- Cadastro na COHAB para moradores de Ire*
- Falta condição de ter casa própria;
- Possibilidade de núcleo de defesa civil com pessoas capacitadas no distrito —

Bombeiros / Estado (inviável);

D
I—

- Considerando a distribuição e os tipos de comércio, servigos e indústrias
existentes na área urbana;

- Considerando a localização das áreas residenciais e a quantidade de
moradores existentes em cada parte;

- Considerando "HABITAÇÃO" como um conceito que inclui a casa,
infraestrutura urbana e serviços sociais, locais de lazer, trabalho,
consumo etc.

- Considerando a existência de córregos e fundos de vale em todas as
áreas urbanizadas do município;

2. Qual a sua opinião sobre a localização das A reas residenciaise as
atividades comerciais / industriais?

3. A realidade desta região do município oferece qualidade de
"HABITAÇÃO" para os moradores?

4. Qual a sua opinião sobre as 6 reas de proteção ambiental dentro da
Area urbana (fundos de vale, parques, etc.)?

Ui
. - Considerando as Areas de proteção ambiental;

- Considerando as divisas com as cidades vizinhas;
- Considerando as diversas formas de crescimento da ocupação urbana

(indústrias, habitação, condomínios, edificios altos, servigos, negócios,
turismo, etc)

5. Qual a sua opinião sobre o aumento da área urbana?

6. 0 aumento da Area urbana é desejável nesta região do município?
Se sim, quais sat, ostipos de atividade e construções mais
adequados para as novas áreas?
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Lista de Presença da Sociedade Civil em 06/03/2018 no Distrito de Irerê

CICLO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO0 DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL OE LONDRINA 2018-2028

DATA: 06/03/2018 HORÁRIO : 19:00tirs

L A

LOCAL: Emits Municipal Prof Army Soares do S
R. Olivio Busse, ne 203— DISTRITO DE IRE
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Lista de Presença do Grupo de Acompanhamento em 06/03/2018 no Distrito de fret*

29 acto DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 06/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

APP Sindicato

-ks-sociariOados
Funciontrios do IAPAR

Associacéo dos Médico
Veterinirios

• Assoclaclio dos
• Moradores do Conjunto
Antares

Associa cSo dos
Moradores do Jardim
Shangri-la A

111

PPUL
ff

tuta2 RNA al

ASSINATURA

Anderson Souza de Ovei

Dimas ¡Owes Júnior

Norernberg Moreira

Ise Maria de Oliveira Um*

Angela Maria Gaion

LOCAL: Escola Municipal Prof' Aracy Scares dos Santos
R. Olivio Busses ng 203- DISTRITO DE IRERe

E-MAIL ou TELEFONE

TITULAR aØondrInayahoowmbr

dimaslreiapar.br

TITULAR lucnorenehotmailcon

TITULAR desl1O@hoImaiLcom

TITULAR eugenialeeiiii.hotmailcons

Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura SUPLENTE tOntourafIsercorritel.contbr

'von, de C. Ruhainann L. Ferreira TITULAR ivonecastro.oabgagmaiLcom
1
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—8

9

Associação dos
Moradores do Jardim
Vale dos Tucanos

10 Associação dos
Produtores da Colônia
Coroados

Associação Médica de
Londrina

12

13 Auditoria Cidadã da
  °Kilda Pública

WRson Basdão

Antonio José da Silva

Ancioto

Elaine Regina Sampaio

Gerson Machado 

Lauro de Castro Beltrão

19 Conselho da Saúde da Edvaldo Viana
Regiao Leste

20

22

, Conselho Municipal da
Cidade

; Jurandir Jura Pinto Rosa

Carolina Alves do Nascimento Alvim

!Olio César Ribeiro

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

' Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Rodrigo Zacaria

Fle);r: L'fretor Vis.inicipalde Lariaine Rev:sa'n
E 'TA FA A viatiagAcy TeiT,i(ks

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

venturarubenstahotmailcom

wilsonbasdao@gmail.com

gerencia@sescaPidr.com.br

amlesercomtel.combr

carolina.alvim@unifitbr

juliotacmalondrina.com.br

oliveira.natat@sercomtel.com.br

ndlascorreialigmail.com

pgfrtliapar.br

TITULAR rodrigo@construtoraracarias.corn.br
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37 Conselho Municipal de Fabricio Bianchi
Ci6ncia e Tecnologia

38 Gilmar Machado

41 Conselho Municipal de I Marselle Nobre de Carvalho

Direitos da Mulher

45 Conselho Municipal de
  Direitos do Idoso

Plano areror 444indr.--31 ff.? L •••• F.'evizein
ETAPA 2 A vaiiwAn Tematca inie9ada

MeIre Ellen Moreno

Crácio ViNar

Luciana Ferreira Alvarez

TITULAR

tube ecodeLlondrina.pr.gov r

gilmar.machado@greatmob.com.br

TITULAR coe‘selho.mulher@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE moreno.meire@gmail corn

SUPLENTE villarconsult @gmail.com

TITULAR luciana.alvarezehotmail.com
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53 Conselho Municipal de Claudia Augusta dos Santos
  Promocio da Igualdade  

Racial

61 Conselho Municipal de
Trabalho, Emprego e
Renda

Flama Heloisa Silva Santos

TITULAR

I SUPLENTE

Ana Barbara de Toledo Lourenço Jorge SUPLENTE , cmter.trabalho@londrina pr.gov.or

Josè Marcos da Rocha 1—TITULAR jm.rocha@regionalind.br

63 Conselho Municipal de Pilar Nadir Alvarez Soklõrio
  Transparência e Controle  
64 Social Priscila Franca da Silva

65 Conselho Municipal de Vinicius Litieratti Donadio

SUPLENTE conselhotransparencialondrina@gmailcom

TITULAR abraselndpeaabrasel.com.br
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Turismo

71 Instituto Fazer

72 Movimento Levante
  Popular da Juventude

74 Movimento Mobiliza
Londrina

77 Movimento Popular
  Anticorrupção Por Amor
78 a Londrina

80 Movimento por Moradia
  em Londrina
81

84 SESCAP

Arnaldo Falanca

Rosemari Friedmann Angeli

Nadine Ella R. Oliveira

Roberta Cristina Pereira

Marcos F. Calumbi

Jussara Romero Sanches

WesSky Queiroz da Silva

Auber Silva Pereira

Jose Abílio Perez Júnior

Filar* Marques

Rafael Oliveira

Vania Lúcia Silva

Wagner Belo Tosta

Eudides Nandes Correia

Laurin, Delano Martins Lopes

..k? 3.0 2W-. A it .c -2, 09.1- /AA/ C.4

rosefriedmann@uol.com.br

robertapereiramg.gmail.rom

weslieyqs29@gmail.com

julioperez.gmaitcom

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

TITUtAR

TITULAR
4

TITULAR

SUPLENTE

SUPLENTE gerenciatasescapidr.com.br
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BS Sindicato das Escolas I Alden Luit Ferraresi
Particulares

7 Sindicato dos Jornalistas

Sindicato Rural Patronal

119 SINDIMETAL

90

91 SINDISERV

93 SIN DUSCON

94 SINSAÚDE

95 SiNTRACON

6 SINTROL

98 UNIMOL Unto das
,j Associações de
99I Moradores de Londrina

Luciano Oliveira

Raquel Bernadete de Carvalho

Lilian Azevedo Miranda

Ricardo Candido da Silva

Bruno Cantoni de Andrade

Edson Aparecido Pedrozo

Charles Daher

Rosana Mondek de Oliveira

Lindelma Furtado de Melo Chionpado

Jorge Luiz Torquato

Tinia Mans Pedrini Soares da Costa

Vivian Perla Cruz

7

TiTULAR

TITUI.AR

SUPLENTE

alderiesercorntei com.br

Itinano@graficasoberana.com.br

sindjornalistasOsercomtelcom.br

mirandahlia n.grriailcorn

ric_svagilyahoo.corn.br

brunotkantoni.com.br

s ndservehindservirLcom.br

sindusam@sinduscon-nortepr.contbr

ndek.gmaiLcom

elma@sercomteLcom.br

TITULAR danilo.londrinatabotmailcom

TiTULAR unimollondrina@hotmailcom

TITULAR jorgetorquat to@sercomtel.contbr

SUPLENTE

vivianperla6@gmail.com
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pniftn to tom

Lista de Presença do Grupo de Cooperação Técnica em 06/03/2018 no Distrito de here

kilt&
PLANO DIRETOR

Ui

V CICLO DE DEBATES - ETAPA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL OE LONDRINA 2018-2028

DATA: 06/03/2018 HORÁRIO; 19:00hrs

EQUIPE OE COOPERAÇÃO TÉCNICA

12

IL o
Comercial e Industrial de
Londrina

AGB AssoclacSo dos
Geógrafos Brasileiros

CON

Angelo Pamplona

Olavo Batista

LOCAL: Escola Municipal Profit Aracy Soares dos Santos
R. OlhAo Busse, n2 203 - DISTRITO DE IRERE

E-MAILremote

angelopamplonatbyahoo.com.br

TITULAR a.batista(Oplaenge.com.br

'Wham HayashklaAroxa TITULAR barbara. hayashidaArona(Pgrnal4orn

Carlos Henrique Lopes da Siva

Cristina Buratto Gross Machado

Glauco Marighella Ferreira da Silva

TITULAR dosh,geodignuell.corn

TITULAR cris_burattoeyahoo.com.br

TITULAR glaucomarIghellagahotmaitcom

Leia Aparecida Veiga TITULAR Ive488,geotbOrnall

Nidia Souza Jerrie

Naibl Souza iayme

TITULAR nadiasouzajaymetb8mail-corT1

TITULAR nalblifeigrriaitcom

Thiago Buena Saab

eon-seilin Regional Antonio Carlos Zani
de Arquitetura e
Urbanismo Clicudio Luiz ambit da Silva

ITULAR thlagobuenosaabeihotmaLcom

TITULAR zanifiuelbr

SUPLENTE bravim#serconitetconibr

ai pots L.
r,li ti is .Ndk a.
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13

14

CEAL Ney Humberto Secco SUPLENTE

Olavo Roberto de Arruda Comes

15

16

Aparecido Alberto Tomazeli

Mário Dolan Alves Costa

1 CREA

18 CRECI Ng& —PR —
  Conselho Regional de
19 corretores de Imóveis

20

22

Faculdade Pibigo

24

2

2

27

Helton Genare da Silva

TITULAR

TITULAR aparecido.tomarell@copel.com

SUPLENTE

TITULAR genare@sercomtel.com br

Ciaudernar Ferreira da Silva

Rosalmir Moreira

SUPLENTE

TITULAR

daude pimoveisferreira.com.br

eng.rosalmIrPgmall.com

Camila Lima Chechin Camacho

Cristiane Silveira

Fiblo Neves Benfatti

Hari-tiger Lourenço Ferreira

Juliana Mussi Alencar

Maria Angelica Motta da Silva

Maria Clarice de O. Rabelo Moreno

Milton Borgui

28

acuidade Positivo

Clayton Santos dos calm

Helton de Azevedo

30 tAil — Instituto dos
Arquitetos do Brasil

31

3

TITULAR rrebola_3(Photmail.com

TITULAR cristiane.silvei ra Ppitagoras.com.br

TITULAR fabiopplt agoras.com.br

TITULAR hwidgertilgmail.com

TTTULAR juliana.alencarPpltagoras.com.br

TITULAR mariamds@pitagoras.com.br

TITULAR maria.moreno@kroton.com.br

T1TUUkR milton.borgui@pitagoras.com.br

TITULAR dayttoncoutoPhotrnall.tom

TITULAR helton.azevedoeup.edu.br

Fernando Fayet de Oliveira

Renato Alves

SUPLENTE fernando.fayetdeoliveirapgmaitcom

Emerson Durski Machado de Oliveira

Pe uclOr. 2c",

TITULAR renato.arquitexOgmail.com

SUPLENTE ernersondipiapar.br
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33 IAPAR

39

41 SANE PAR

SECO VI - PR - Sindicato
da mabita0o e
Condominios

RAU Hanrique

Ademir Gauto

Wander Sdvio Meio Junior

Claudine Terra

Fernando Level dew

Antonio Gil Gameiro

JulloiCaruhiro Tino

Marcos AntomoMachioni

Valdi Fernandes Costa

Marcos Roberto Mintacrie Moura

44 SE NGE - PR - Sindicato Kano Cotrim
dos FnKPnheiros do

5 1 Parana

41 SINCIL

Piarc 4,1,:rr:fp.a! LIrdine •-
t ;. y4 2 A vaii.vg.ie r ifPeeg

Wolson Sachem Mane!

Fernando Agudo Rom-ao-

Marco AntonioRacarin

Sandru Marques de Nobrega

Ana Gaudio Duane Pinhe

TITULAR @japer. br

SUPLENTE IlttinoOsa par.contbr

TITULAR marawMoniesanapa Anntbr

SUPLENTE valdicosta saneparcom.br

TITULAR loridrina@secosnpr.com.br

TITULAR

SVPLENf

SUPLENTE

TITULAR

juliocotrim@hotrnail corn

ma rco ba carin p,mail com

sinduscongPsinduscon -
nortepr cam br

TITULAR acdpftsfauel br
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52

7

UEL - Universidade
Estadual de londrina

Antonio Carlos Lovato

Ayoub Hanna Ayoub

Cesar Item

Claudia Siqueira War

Edison Archela

balm Rodrigues

Ellane Tomiasi Paulin()

Fabio Cesar Alves da Cunha

Fernanda Leite Ribeiro

Galdino Andrade Filho

Gilmar Arruda

t 64 I Gilson Jacob Bergoc

Ideni Terezinha Antonello

Mauricio Ursi Ventura

67 I Miguel Etinger de Araújo Junior

0

Ricardo Kalish

I Sandra Maria Almeida Cordeiro

I 
Sinival Osório Pitaguari

TITULAR lovatoad.tributo@sercomteLcom•br

TiTULARayoubtpuelbr

TITULAR ayrrifa' Lbr

TITULAR hiratauel@gmail.com

TITULAR essesentorntelecom.br

TITULAR ciaudiasbaltaregmall.corn

TITULAR archele@uelsbr

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

efralm@efralm.com.br

eliane.tomiasi@treLbr
1_

I fabloalveseunha @gmallcom

Tlribelr o@ya hoo.com.br

TITULAR andradegOuel.br

TiTULAR prrudaguel.br

TITULAR bergoc.uelegmail.com

TITULAR anion-e44itel•br

TITULAR mventbra.uel.br

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

migueletinger@gmaiLcom

ralisch@uelbr

sandra.cordelothercomtetcom.br

slnivalguel.br
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7

72 UNIFIL

73

Tinia Mara Fresca

Flisa Roberta Zanon

74 UNOPAR

75

76

77

UNOPAR

TTTULAR rescafuelbr

TITULAR elisa.tanon@unifiLbr

Mn Prado Junior

Ivan Lincein Oeda—

TITULAR iyampradotiunifilbr

TITULAR loeda.totrnall.com

Renata Romagnolli Basso

Tharnine de Altnehla Ayoub

TITULAR renata.basso@unopar.br

TITULAR thamlneayoub@hOtmalLCOm

Thiago Palesri

78

79

80

t 8

82

UTFPR

Marco Antonio Ferreira

TITULAR trio_ #outlook.com

Marcelo Eduardo FreresSt-

Marcelo flidemassaAnami

marcoferreiratOutfre.edu.br

TITULAR marcoferreira@uttpr.edu.br

'friutÁR rnhartanti@utforedu.br

Rafael MoManhini Olivet's

Ricardo NagamineCostarui

TITULAR rafaelollvelra@utfpredu.br

TITULARI ricardocostanziuttpr.edu.br

2 TOTAL

70 TITULARES

2 I SUPLENTES
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Lista de Presença da Equipe Técnica Municipal em 06103/2018 no Distrito de kerb

PIRSTOR

29 CICLO DE DEBATES ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNIaPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 06/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE TiCNICA MUNICIPAL

INSTITUI

A.M.S Autarquia
Municipal da SaCide

CMTLI

CODEL

ID

Evilin Santos Silva Gorckis

Rosilene Aparecida Machado

Laercio Voioch

Marco Aurelio Benedito da Silva

Macy de Melo Junior

Fabian Tre-lha

Luiz Eduardo Amaral

Pedro Jost Granisiella

Roberto Alves tinta júnior

LOCAL: Escola Municipal Prof" Aracy Spares dos Santos
R. 011vio Busse, ne 203— DISTRITO DE IIIERt

E-MAIL ou TELEFONE

TITULAR femanda.camango@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE odals.reistaloriddria.pr.gov.

evilin.gorckisegmaiLcom

planelamento.saudetasaucle.londrina.pr

TITULAR laerciovolocheNahoo.com.br

TITULAR t transportefaCmtuld.org

TITULAR

TITULAR tacy.lunioniionikina.pr.gov. br

SUPLENTE fabian.trelhaegmaiLcom

luiLarriaralflondrinamr.govIr

pedro.sellatbcodellondrine.priov.

roberto.juniortalondrinapr.gov

061t1 )PI PAQUILSA ?h14 • • .11103,4110113 tjt 11 (At:ALM:.
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13 1 COHAB Companhia de
Habitaçao de Londrina

2

3

3

Denise SaltonSapia -

!Carina Beatriz Wehrle Ozdrio

Eclinton dos Santos Pimentel

Jefferson Del Fraro

GABINETE DO PREFEITO Crisdano Wiz Bragatto Rodrigues

Luiz Penteado Figueira de Mello

Alexander Marchiorl

An a Favia Galinari

Canoa Ferreira Barros Nogueira

ne Nascimento Bent*

OaudioneBruscti de Menezes

Cristiane Biazzono

Denise Maria Ziober

Elisabeth Aparecida Alves

Jefferson Eduardo Canned

Juliana Alves Pereira Tomadon

SUPLENTE

TITULAR

deniscsaPia@cohab.kmdrina.pr.gov.br

karina.ozorio@cohabiondrina.pr.govbr

ec1lton151@yaboo.coin,br

laffersonlrarn.kaldrine-PcIlov•br

SUPLENTE I cristiano.bragatto@londrina.pr.gov.br

Illaralraeiondrina.pr.govbr

alexgarcez @gm. iLcom

amanda.sahdoni@londrina.prgov.

gaIinaritondrkiLpr.gOV.br

carina.nogueiraebndrina.prgov.br

caroline.benektilondrina,pr.govbr

TITULAR daudionebruschi@londrina.Pr.gov br

TULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

cristiane.biazzono@londrina.pr.gov.br

denise.zioberfilondrina.Prgov.br

elisabeth.alveselondrina.pr.gov.

callegariesercomteloom.br

jullana.alveseiondrina.pr.gov—br

maria.euniceigliondrina.pr.govbr

TITULAR reinaido.ribeiretegilondrina.pr, br
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36 SEMA Secretaria
Municipal do Ambiente

SERCOMTEL

9

Robson Naoto Shimizu

RosalyTikako Nishimura

Vatter Vinicius Vetore Alves

Bruno de Camargo Me

Paulo Roberto Guilherme

Jost Carlos da Silva

Widney Gonçalves Moreira

TITULAR robson.shlmizuelondrina.pr.gov

TITULAR tikako.ippuleinail.com

TITULAR Vcititalveselondrina.pr.gov.br

SUPLENTE bruno margoOlondrina.pr.gov,br

TITULAR paulosenulehotmillown

TITULAR jose.corlosfseircomtelnetbr

SUPLENTE widney.moreira@sercomtel.com.br

40

41

2

43

SMAA - Secretaria
Municipal de Agricultura
e Abastecimento

Municipal de Assistência
Social

Elton Manoel Sacornan Longo TITULAR elton.longoelondrina.pr.gov.br

Osvaldo de Souza Campos Junior

Paulo Gonçalves da Silva

Clarke Junges

Sarnia Machado Mustafi

45 Smc - Secretaria
Municipal de Cultura

46 SMDS - Secretaria
Municipal de Defesa

47 Social

48 SME - Secretaria
Municipal de Educação

49

Solange Cristina Ratiglia a

Demerval Anderson do Carmo

Ebel Costa dos Santos

SUPLENTE osvaldo.souzatillondrina.pcgov•br

TITULAR uaulopgs62.gmail.cOm

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

AmauriSanchez

Patricia Campana de Castro Fiver°

Liza Araki Nagayarna

Fabian* Nakanishi

ITULAR

clarice.junges@k3ndrina.pr.g0v.br

samia.mustala@londrina.pr4OV.br

solange.batigliana@londrina.pr.gov.br

dernerval.anderson@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE elieLco—stagillondrina.pr.gov.br

• SUPLENTE

•TITULAR patricia.favaroelondrina.pr.gov,br

nchez0459(0gmak.com

SUPLENTE elza.nagayamatalondrina.pr.gov.br

TITULAR fabiano.nakanIshielondrina.prgov r
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• 2.5.Resultados do 3° Fórum de Participação
• Distrito de Lerroville
•
•
•
•
• O Fórum de Participação no Distrito de Lerroville ocorreu em 08/03/2018, de 19h ás 22h na
• Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto. Estiveram presentes 11 representantes da
• Sociedade Civil, do Grupo de Acompanhamento e do Grupo de Cooperação Técnica.
•
• As planilhas abaixo apresentam as questões orientadoras do debate elaboradas pela equipe do
• IPPUL e as respostas indicadas pelos participantes durante os debates em cada grupo. Essas
• informações deverão compor o Diagnóstico do Município como um todo, com a identificação das
• deficiências e potencialidades para posteriormente, na Etapa3, subsidiarem a elaboração de
• propostas e diretrizes da lei do Plano Diretor.•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

A reunião foi registrada em Midi° e video e os resultados dos debates em cada grupo temático

são apresentados a seguir.

Participação da sociedade civil em Lerroville em comparação aos demais grupos

envolvidos na Revisão do PDML

9
8
7
6

4
3
2
1 -L----11111r-11111 
0 -I ,--

GRUPO DE GRUPO DE SOCIEDADE CIVIL
ACOMPANHAMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA

:10 Et
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' TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DEBATE
Objetivo: identificar possíveis dificuldades ou deficiências em

relação ao acesso e à estrutura dos serviços.

ASPECTOS POSITNOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentos
nas areas da Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte,

- Considerando as necessidades de grupos específicos como, por
exemplo, idosos, mulheres, indígenas, população negra, entre
outros;

1. A Estrutura e os Serviços existentes de Educação, Saúde,
Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte suprem as
necessidades da Comunidade? Os serviços sac acessíveis?

' 2. Que tipo de projetos, convénios e espaços (educação, meio
ambiente, saúde preventiva, cultura, etc.) poderiam ser
ofertados para melhorar a vida da comunidade?

3. A realidade local oferece oportunidades de conhecer o sistema
de saúde, a agenda cultural, os direitos (idoso, mulher, criança,
adolescentes, antra outros)?

4. Quais os problemas socials e estruturais que causam maior
(i) dificuldade no dia a dia das pessoas na região onde moram?

(desemprego, acessibilidade, segurança, moradia etc.)
5. Nas estruturas exislentes (WS, Escolas, CMEIS, CRAS, CREAS,

pragas etc. ) oatendimento é realizado de forma satisfatória?
e. Por que você gosta (ou não) de morar aqui?

= Potencialidades
A produção da horta comunitária é distribuída para a população:

- As duas escolas do distrito são excelentes;
A merenda escolar oferecida aos alunos é excelente;

- Os idosos fazem atividades no salão paroquial;
- A comunicação da escola com os pais é muito boa, ficou sabendo da

reunião através do bilhete,
Tern projeto da Guarda Mirim no Distrito, encaminha os adolescentes
para o trabalho, fazem cursos e não ficam na rua;

Os habitantes gostam viver no distrito, mas sentem-se abandonados e
precisam de uma atenção na solução dos problemas locais a fim de
melhorar qualidade de vida da população.

Atendimento precáno no Posto de Saida;
Os atendimentos medicos são realeados com consultas agendadas:

- Não tem atendimento medico para as emergências;
O medico da unidade so atende ate as 12 horas;
As urgências e emergências da saúde são atendidas pela base do SAMU de Tamarana (mais proximo),
quando não esta disponível tem que acionar a central de Londrina;

- Fab de remédios na UBS;
O dentista só atende as emergências, nãorealiza mais a saúde bucal preventiva;
Na UBS não dispbes de medicos especialistas como pediatra e ginecologista;
Precariedade no assentamento Eli Viva, principalmente em relação ao acesso porque as estradas ruras
estão deterioradas e falta manutenção;
As crianças das Areas rurais ficam esperando sozinhas o transporte escola nos carreadores (falta
segurança);
Não existe atendimento para as crianças de 0 a 3 anos, falta urre creche
No distrito moram muitos idosos:
Não tem no distrito projetos espcctivos, de cultura e/ou lazer que atendam as crianças, adolescentes e ovens;
Há muitos jovens usando drogas, se houvesse projetos esse cenário poderia ser melhorado;
Falta de segurança policial no distrito, as moradores sentem-se inseguros:

- Falta de atividades culturais para iodas as idades, festas:
- Não tem indústrias, falta eirprego para população que na sua maioria trabalham em Londrina;

Não temernprego nem mesmo na agricultura, as fazendas estão todas mecanizadas;
Necessidade de transporte coletivo que faça urna linha direta Lerroville/Londrina e vice versa, para  atender a
população nos hortrios de pro:
O transporte coletivo faz integração em dois terrInais (lrerê e Acaputo), aumentado o tempo de espera e
superlotação dos coletVos;

• Falta de acessiblidade das ruas no distrito;
Asfakamento deficiente e inexistente em muitas ruas:

- No assentarrento Eli Vive a população tem dficuldades para acessar os recursos disponibilizado pelo Incra
falta assistência técnica aos agricultores;
O transporte coletivo faz integração em dois terminais (Irerê e Acapulco), aumentado o terrpo de espera e
superlotação dos coletVos:
Falta de acessibNidade das ruas no distrito;

- Asfakamento deficiente e inexistente em muitas ruas:
No assentamento Eli Viva a população tem dficuldades para acessar os recursos disponeNZado pelo Incra,
falta assistência ttcnica aos agricultores;

• Cobrança para o uso da capela mortuária, valor exagerado:
- O CRAS não tem espaço próprio pa-a atendimento da população:

O CRAS Rural atende a população na segunda, qua-ta e sexta-feira, poderia ter atendimento todos os dias:
Parte da população paga aluguel, falta moradias populares para atender a demanda;

- Irnplantação de projetos de casas populares através da Cohab-Id;
Não possui água para manter a horta comunitária e somente as culturas que não exigem irrigação é que são
cultivadas;
HA muita pobreza rio distrito.
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Debate em Grupo com o tema "Atendimento Social" no Distrito de Lerroville

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Exposição à plenária

Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Síntese dos apontamentos

Exposição à plenária

/56
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar problemas de circulação, pantos de conflito,

manutenção e am pliação das vias e transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

2.
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- Considerando a predominância dos veiculos individuais no trânsito
da cidade (carros emotocicletas);

- Considerando o deslocamento em horários específicos como
entrada e saída do trabalho e da escola (horários de pico);

- Considerando os deslocamentos diários antra os Distritos, cidades
vizinhas e a cidade de Londrina;

1. Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e o transporte
não motorizado (ônibus, bicicleta, a pé) para o deslocamento
antra Bairros, Distritos de Londrina e também para as cidades
vizinhas?

Positivos
-Andam de bicicleta por lam- perto da Igreja
- Muitos moradores utilizam bicicleta pelas ruas do distrito
Negativos
- Falta ônibus que saia de Lerroville e vá direto para o terminal central de Londrina
-Problema de transporte escolar entre Lerroville e Guairact principalmente em dias de chuva
- Necessidade de asfalto na estrada que liga o assentamento Eli 'Ave até o distrito (escoamento da

produção de leite, que(o, frango e feijão)
- Produtores não conseguem escoar produção de leite em dias de chuva
- Linha que rem de Londrina deixa pessoas no bairro Juninho de Tan arana e não no centro da cidade

de Tamarana (interrnunicipal)
- Havia um transporte particular (van) entre Lerroville e Tam arana
- Falta de atendimento interrnunicipal (Imna Lerroville para centro de Tam arana)
- Deslocamento de 1 112h de Lerroville — !rare — Acapulco — Terminal central
- Pontos de ônibus sem abrigo ou can cobertura pequena que não protege da chuva (melhorar

cobertura no ponto do mercado Zap e da Maquina de arroz do Mane)
- Necessidade de aplicação de moledo nas baixadas das estradas rurais (emergencial)
- Muitas ruas do distrito sem asfalto (em torno de 50%) Ex Rua Jose Emilio de Lima
- Caminhadas são feitas no campo de futebol (nas ruas menos por causa de medo de ataque de
cachorros domésticos)

- Grande buraco na rua não pavimentada na baixada na saida para o Salto Apucaraninha
- Pelo loteamento de Guairaca rem bastante cavalo e carroça para Lerroville mas não entram no
distrito

- Considerando a localização das Areas residenciais e a distribuição
de comercio, serviços e indústrias em diferentes regiões do
municlpio;

2. Qual sua opinião sobre os deslocamentos entre o local de
residência e o comércio, serviços, dos postos de trabalho
etc.?

3. Qual a sua opinião sobre a ampliação das vias existentes para
acomodar maior quantidade de veículos?

Positivos
- Estrada antra Lerroville e Tamarana esta em boas condições
- Campo de futebol esta em bom estado de conservação
Negativos
- Maior parte da população trabalha em Londrina e vai de ônibus
- Maioria dos passageiros são mulheres que trabalham por diária
- Faltam cobertura e bancos na parte externa do posto de saúde
- Estrada entre Lerroville e PR que vai ate centro em péssimo estado de conservação
- Proprietários rurais danificam as estradas rurais com suas máquinas (vem da usina Guairacá

raspando pedras da estrada)
- Dependem de Tam arana ou londrina para banco, lotérica, posto de gasolina (na rodovia), hospital_

4. Qual sua opinião sobre as vias que fazem a ligação entre
bairros, Distritos de Londrina e também com as cidades
vizinhas?

- Problemas na manutenção das estradas rurais
-Na época da colheita os can inhões danificam o asfalto da Av. Gustavo Correa
- Estrada para a usina/rio Tibagi em péssimo estado (circuito verde)

5. Qual a sua opinião sobre as calçadas existentes nesta região
do município?

- Onde tem asfalto tem calçadas, mas 50% do distrito não tem asfalto
- Pisos da praça da igreja estâomuito estragados e esburacados
- Defeitos nos equipamentos da academia ao ar livre

• • 20 rEi-zL,
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TEMA QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes a urbanização e aptidão para
atividades produtivas; identificar Areas deficitárias ou prioritárias

para preservação ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

• Considerando a disponibilidade de terras para agricultura no município; - A população não partidpa porque não espera nada do poder público;

- Considerando a existência de áreas de proteção ambiental e paisagens - kerb tem 2 cooperativas; Warta tem '1; Tam arana tem várias. Cooperativas distrbuidas pelo
território - reflete ate na cultura do lugar;

naturais; - A cooperativa de Café ficou sem sede e por isso não fundonou;
- Considerando a infraestrutura existente na área rural; - Produtor de café, liderança local, desistiu da produção;
- Considerando as oportunidades de trabalho e consumo no setor da - Vários granjeiros que produzem para a JBS, mas, somente Tam arana conseguiu a

agricultura; cooperativa;
111 1. Quais são os atrativos e as limitações que Londrina tem para o - A distância da cidade dificulta acesso ao financiamento e assistência técnica;

desenvolvimento do setor da agricultura? - Necessita de Programa de assistência técnica direto no Distrito;
Z - Assistência técnica não está presente no Distrito:

- Incentivo do Estado para inseminação artificial para pequenos produtores (caso do Eli Vive);
- A área rural precisa de investbiento e não precisa de investimentos muito altos;
- Deixar de investir tudo na cidade e investir no campo;
- População que tira o sustento da agricultura - maioria dos produtores mora na área urbana do

Distrito;
- Comercializar no CEASA 6 muito caro (transporte, etc.);
- Batata, inhame, cara, gengibre, entreposto para comercialização direta;
- Agregar valor ao produto local e depois distribuir;

LU - Técnico em assistência deve contribuir para estimular o valor agregado;
- Produção de leite: não tem muito, 0 produtor tem que morar no sitio e 6 inseguro;

2 - Maior produção de leite é no assentamento -maioria dos produtores ficam no Distrito (área
urbana):

o
Z

- O leite gera renda que representaria salário em pequenas propriedades;
6 e base de a soja;

ID
- A produção arrendamento para

de renda e isso não fica no campo:
LI

- 0 jovem não tem oportunidade por

Lii - Considerando a localização e as qualidades de Londrina em relação aos - Maior parte da população (90%) trabalha em Londrina (cidade);

.. polos industriais e de logistica do Brasil; - Não adianta pensar em grandes indústrias (tentou-se manter a Reifor);

- Considerando a necessidade de aumentar postos de trabalho óo município - A Reifor não permaneceu porque 6 poluente;
- Oportunidade com o setor de vestuário foi frustrada por falta de assistência /cooperativa;

- Considerando a localização dos terrenos disponiveis e adequados; - Londrina perde para a agilidade e o foco de Tamarana;
- Considerando a existência de grandes áreas de proteção ambiental, - Falta o mais básico no Distrito para competir com Tam arana,

- Qual 6 o tipo de indústria desejado? Indústria que coleta grãos:

2. Quais são os atrativos e as limitações que o município de Londrina
tem para as atividades industrials?

- A falta / precariedade das estradas dificulta a indústria de estocagem;
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3. Qual a sua opinião sobre a localização e infraestrutura das
indústrias existentes?

- Precisa de indústrias, mas o perimetro urbano 6 engessado;
- Necessária desapropriação para gerar empregos na indústria;
- Terreno de imobiliária sem uso no Distrito;
- Expansão do perímetro: difícil até para habitação social;
- Para a cidade é como se Lerroville não existisse;

,-

- Considerando que o setor de serviços de Londrina atrai moradores de toda
a região
Considerando os custos com a infraestrutura urbana de apoio ao setor de 
serviços

k. Considerando que os postos de trabalho em Londrina se concentram ra
setor de serviços

- No comércio local trabalho é informal ou familiar (maioria);
- Eli viva: 500 familias que compram em Tamarana;
- Salto do Apucaraninha 6 o maior potencial turístico mas a estrada 6 precária;
- Lerroville poderia oferece estrutura para o turismo de Tam arena, mas a precariedade das

estradas 6 problema básico;
- Se não tiver prioridade o distrito não evolui "chover no molhado";

A- Considerando a localização e os tipos de serviços/comércio existentes na
Area urbana;

4. Qual a sua opinião sobre a concentração de serviços/comérclo em
bairros ou ruas especificas da Area urbana?

6. Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de cultura e lazer
existentes? (parques, fundos de vale, patrimônio hist6rico). Onde
se localizam?

6. A realidade desta região do município oferece oportunidades de - 50% da população moram na sede do distrito e 50% mora na Area rural;

emprego, consumo, informação e serviços sociais? - Alunos perderam muitos dias de aula porque moram no campo: estradas ruins;
- Aluno que não tem omesmo aproveitamento na escola tem menos oportunidades;
- Todo jovem que se form ou vai embora do distrito;
- Hoje o jovem não quer renda, quer salário;
- Escola em tempo kitegral: tem curso de flauta doce e futsal ;
- Tamarana pega tudo de melhor de Londrina, inclusive os moradores;
- Perimetro urbano limitado e alto valor da terra (especulação imobiliária) -morador vai para

Tam arana;
- Moradia e trabalho é o que pode manter o morador no Distrito,
- Incentivo para melhoria da moradia;
- Parceria público-privada para habitação social e infraestrutura:
- A precariedade da estrada desestimula o desenvolvimento;
- Poucos equipamentos (1 caminhão pipa, 1 moto niveladora, etc..): solução para pavimentação

com moledo e brita;
- 0 planejamento é importante mas o 'fazejamento" 6 mais;
- 0 investimento no distrito precisa ser prioridade na gestão pública.
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A QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar padrões de uso! ocupação do solo e tendências de

expansão urbana

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

1. Por que você mora no Distrito? Qual sua opinião sobre morar aqui? - Ir para o distrito sede aumenta custo de vida e piora qualidade de vida;

<
In

- Considerando a distrbuição e os tipos de comércio, serviços e indústrias
existentes na area urbana;

-Considerando a localização das areas residenciais e a quantidade de
moradores existentes em cada parte;

- Considerando "HABITAÇÃO" como um conceito que inclui a casa, infraestrutura
urbana e serviços sociais, locais de lazer, trabalho, consumo etc.
Considerando a existência de cónegos e fiindos de vale em todas as areas
urbanizadas do município;
2. Qual a sua opinião sobre a localização das Areas residenciais e as

atividades comerciais I industrials?

- Posto de gasolina e banco usa-se em Tam arana;
- Correio: Não tem como receber encomendas registradas;
- Falta lotérica nos distritos;
- Grande crescimento de chácaras;
- Vilas Rurais de 5000m2 (Governo Jaime Lerner);

Dcc
1—

.

3. A realidade desta região do município oferece qualidade de
"HABITAÇÃO" para os moradores?

- Apenas uma operadora oferece intemet;
- Falta segurança;
- Comunidade se organizou para roçagens;
- Falta de investimentos deixa população descrente para participar do Plano Diretor;
- Destelhamentos;
- Bem servido de coleta de lixo;
- Não existe cdetaseletiva;
_ Datas grandes se tornaram "vilas" com 5/6 casas para alugar;
- Falta asfalto,
- Asfaltamento = qualidade de vida;
- Algum as vias pavimentadas não tem iluminação;
- 30% das ruas não sào pavimentadas (?)- ver mapa.
- Falta acessibilidade;
- Vias sem meio-fid
- Não tem rede de esgoto;
- Comunicação: Internet ruim (não chega aos 10M);
- Constar no Plano Diretor as proporcionalidades de distribuição de recursos. Recursos

são muito vinculados aos ).ereadores.

4. Qual a sua opinião sobre as áreas de proteção ambiental dentro da
Area urbana (fundos de vale, parques, etc.)?

- Buracão (emissão); destr6i as casas;
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• Considerando as Areas de proteção ambiental;
• Considerando as divisas com as cidades vizinhas;
- Considerando as diversas formas de crescimento da ocupação urbana

(indústrias, habitação, condomínios, edifícios altos, serviços, negócios, turismo,
etc
5. Qual a sua opinião sobre o aumento da Area urbana?
6. 0 aumento da Area urbana é desejável nesta região do município? Se

sim, quais são os tipos de atividade e construções mais adequados
para as novas Areas? 

- Não há planejamento e recursos para a zona rural;
- Atração de pequenas indústrias (10-15 empregos): precisa de terreno com infraestrutura;
- Criar condições para permanencia dos atuais moradores;
- Falta local para habitação;
- Alta procura de casas;
- Habitações: ajudam a "prosperar o distrito" e permanência dos jovens casados;
- Necessário novo sistema para construção de habitação de interesse social: menos

parceria com particular e mais responsabilidade da prefeitura;

Outras considerações realizadas pelos moradores
ATENDIMENTO SOCIAL
- Eli Vive 1; 500 famílias, Eli Vive 2; 400 fam Was. Lerrovile urbano 1600 pessoas. Lerroville rural 2000 pessoas;
- Eli Vive usa os equipamentos de Lerroville (aprox.. 2500 habitantes);
- Posto de saúde sobrecarregado com a população do assentamento Eli Viva (há cinco anos);

Atendimentos aos Distritos dependem mais de política do que demanda;
- População usa atendimento de hospital em Tamarana;
- Não tent creche;
- Medicos "batem" ponto na sede pra depois ‘Ar ao Distrito;
- Atendimento "medico da fam Ilia' somente no posto;

Diminuiu demanda de estudantes;
- Falta módulo policial: atendimento feito por Tam arana;

SISTEMA MÁRIO E TRANSPORTE
Não tem transporte bom para Tam arana;

- Poucas linhas (ônibus) para acessar Tamarana;
Estudantes: 40% urbano, 60% rural, Importância das estradas;
Estradas rurais: dificuldade para estudantes e para produção agrícola;

- Caminhões de areia do Tibagi passam no meio do Distrito;

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
- Renda: poder public° e ccmércio local;

Potencial de produção agrícola nas vilas rurais;
Não ht novos desmatamentos;
Lerroville depende de serviços/comércios de Tam arana e de empregos de Londrina (maior parte);
Potencial turístico não evlorado: Escolas não vêm mais visitar porque falta acesso;

- Turístico: represa, usina,salto Apucaraninha;
Estrada de turismo: terra batida - sem moledo;

PARTICIPAÇAo POPULAR
- Descaso do poder público desanima a participação popular;
- Lanchinhos atraem a população para participar.
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SOCIEDADE OVA.

Lista de Presença da Sociedade Civil em 08/03/2018 no Distrito de Lerroville

; ai

32 CICLO DE DEBATES - ETAPA Z
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 08/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

' rtt i loAtr,"!' tx I !),)leattp4.4

LOCAL Escola Municipal Bento da Rocha Neto
R. Santos n2 235 DISTRITO DE LERROVILLE
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Lista de Presença do Grupo de Acompanhamento em 08/03/2018 no Distrito de Lerroville

nitcp.71rditi• EtE UMW
PLANÕ—DIRFOR

32 CICLO DE DEBATES- ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 08/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

Assocaçao dos
FuncionArios do IAPAR

• Associaçio dos MEdicos
Veterinários

• AsSociaçSo dos
Moradores do
Condominio Recanto do
Limoeiro

_ .
Assoc4a0o dos
Moradores do Conjunto
Antares

Assoc
oradores do Jardim

7 a ri-14 A

NOME

rson Sours de Oliveira

Dimas Snares Junior

Luciano Norem ira
Deise MarLaie Oliveira Lima Silva

An5eLa Maria Gaion

LOCAL: Escola Municipal Bento da Rocha Neto
R. Santos, n9 235 — DISTRITO DE LERROVILLE

CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE

TMJLAR applondrinatiShoo.com.br

LAR dimes, 41aper.br

rentriatmalt.com

4— — 
TITULAR dells110.botmall.com

TMJLAR eugenialeo0074Phorma1tcom

Gabriela Luzzi Carneiro de Fontoura SUPLENTE fontoureesercomtelcom.br

Ivone de C. Ruhamann L. Ferreira TITULAR

!NLSIIIIIR, Pe.iitikSA L rtANE14441:31•0 3iti,14.14.0 A

120micuirodabegrnall.com
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Associado dos
Moradores do Jardim
Vale dos Tucanos

10 Associado dos
Produtores da Cokinia
Coroados

Londrina

13 Auditoria °dada da
  Devida Pública

19 Consetto da Wide da
Reek Leste

Conselho Municipal da
Cidade

Rubens Ventura

Wilson audio

Antonio Jog da Silva

Bruno Ancioto

Elaine Regina Sampaio

Gerson Machado

Lauro de Castro Beitrio

LAR venturarubens@hotmail.com

TITULAR

SUPLENTE

wilsonbasdaotegmail.com

gerendatesescapidr.com.br

amlifsercomtel.com.br

Edvaldo Viana TITULAR

Jurandir Jura Pinto Rosa SUPLENTE

Carolina Alves do Nascimento Aivim TITULAR 1 carolina.alvim@unifil.br

Júlio Cesar Ribeiro

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

SUPLENTE

SUPLENTE

SUPLENTE

TITULAR

julio@emalondrina.com.br

oliveira.natal@sercomtelcom.br

ndiascorrelatilmailcom

pgfrtbiapar.br

rodrigo@construtorazacarias.com.br
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Rubens Bento

37 Conselho Municipal de Fabricio Bianchi

  Cando e Tecnologia
Gilmer Machado

Conselho Municipal de Morsel* Nobre de Carvalho

Direitos da Mulher

45 Conselho Municipal de
  Direitos do idoso

Moire Ellen Moreno

Ludana Ferreira Alvarez

!;:o...•,:.??. :14',Int7ipeg 0.6 • • PiS

SUPLENTE fbianchifapr.sebrae.corn.br

TITULAR gilmar.rnachado@greatrnob.com.br

EAR conselho.muiher@londrIna.pr.gov.br

SUPLENTE moreno.meiregarnail.corn

SUPLENTE villarconsutt@gmail.com

TITULAR luciana.alvarez@ho t ma il.co m
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53 Conselho Municipal de
  PromoçAo da Igualdade
54 Racial

I I Conselho Municipal de
Trabalho, Emprego e

62 Renda

Conselho Municipal de
Transparência e Controle
Social

José Aparecido Martins

Maria Angela Magro

Claudia Augusta dos Santos

Flama Neloisa Silva Santos

SUPLEIITF cmhl.cohab.londrine.pr.gov r

TITULAR maria_magribehotmail.com

TITULAR negrao@hotmancorn

Ana Barbara de Toledo Lourenço Jorge SUPLENTE cmter.trabalho@londrina.pr.gov.br

José Marcos da Rocha

Pilar Nadir Alvarez Soldbrio

Priscila França da Silva

—65 Conselho Municipal de Vinidus Liberatti Donad o

Rene% Ulep-Ir C.iLcine Pp vf.t,lr: •
E T A PA teirdirca gofevaela

m.rocha@reglonal.ind.br

TribtAR pilarsoldorlo@hotmail.com

SUPLENTE conselhotranspar encla londrina @gmall.com

TITULAR abraselndpglabrasel.com.br
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71 Instituto Fazer

72 Movimento levante
  Popular dai uventude
73

74 Movimento Mobiliza
Londrina

Movimento Participa
Londrina

Arnaldo Falanca

Nadine Ella R. Oliveira

Roberta Cristina Pereira

Marcos F. Calurnbi

Jussara Romero Sanches

Wesiley Queiroz da Silva

77 Movimento Popular
Anticorrupcio Por Amor
a Londrina

Auber Silva Pereira

Jose Abílio Perez Júnior

MEN* Marques

O Movimento por Moradia Rafael Oliveira
em londrina

Wagner Selo Tint*

Eudides Nandes Corre

DeElino Martins Lopes

Ham: aretev iletowcipW de Lnri:lor* - '
ET APA 2- ti4r..:4;) TernÀfica !otev

SUPLENTE

LAN I robertapereiramg@gmail.com

SUPLENTE

TITULAR wesilevos29@gmail.com

TITULAR auber.pereira@gmaii torn

SUPLENTE julioperer@gmail.com

LAR eudides.pontocontabitcombr

SUPLENTE serenda@sescapkir.com.br
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85 Sindicato dos Escolas Aided Lutz Ferraresi
  Particulates

87 Sindicato dos Jornalistas

88 Sindicato Rural Patrons!

89 SINDiMETAL

91 SINDiSERV

93 SIN DUSCON

94 SINSAU DE

95 SINTRACON

96 SINTROL
i
I
!.,4 i UNIMOL-União das
  Associacaes de

1......

Moradores de Londrina

10-6-1

. TITULAR

1 -TITULAR

SUPLENTE-

Luciano Oliveira

Raquel Bernadete de Carvalho

Lilian Azevedo Miranda

Ricardo alndido do Silva

TITULAR a deritasercomtelcorn.br

SUPLENTE I OnOthitraficasctheTana•colly•br

TITULAR sindjoinalls-Taatisircorntelcom.br

TITULAR mirandalilian@gmaiLcom

TITULAR oimbr

Bruno Canton! de Andrade SUPLENTE brunoiscantoni.com.br

Edson Aparecido Pedrozo

Charles Daher

Silvia Cale4i

TITULAR sIndservtbsindsendd.corair

TITULAR- sktduscon@sinduscongtorterx.com.br

usconesinduscon-nortepr.com.br

Rosana Mondek de Oliveira TITULAR rosanamondektagrnaiLcom

I ndelma Furtado de Meio Odonpado ' TrfULAR I ndeirWaisercomteLcom.

denildo Dias Alves

I Jeane Tramontini

Jorge Luiz Torquato

; Tanis Marls Pedrini Soares da Costa

; Vivian Peria Cruz

daniloJondriltataholmat

unknotiondrinagthotmailcom

jorgetarquatto@sercorntetram.br

vivianper106@gmail.com
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Lista de Presença do Grupo de Cooperagáo Técnica em 08/03/2018 no Distrito de Lerroville

MO DIRETOR
32 CICLO DE DEBATES. ETAPA 2

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 08/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TCCNICA

ACIL - Assuciaç3o
Comercial e Industrial de i...
Londrina I Olatvo Batista

ngeio Pamplona

AG8 Asioriaço dos
asileiros

11 CAU - Conselho Regional
J de Arquitetura e

ma

Barbara HayasNda Aroxa

Cario-s-Hanrique Lopes da Silva

Cristina Buratto Gross Machado

Glauco Marigheila Ferreira da Silva

Lela Aparecida Volga
-
Nidia Souza Jame

Nalbl iouza byres.

Thiago Bueno Saab

Antonio Carlos Zaril

Claudia Luiz Bravim da Silva

liS5 :.2t

LOCAL: Escola Municipal Bento da Rocha Neto
R. Santos, ne 235 - DISTRITO DE LERROVILLE

EMAIL ou TELEPONE

SUPLENTE angelopamplona@yahoo.com r

R I oliatistaeplaenge.oUrn.br

TITULAR barhara.hayashida.armatiegmail.com

carloskeeofigmailcorn
4-

cria_burattoevahoo.com.br

TITULAR aucomarighellaPhottra Atom

ittitAR Tj
4 TITULAR nadiasouaajaymetagmall com

TITULAR nalbisi.grnall.com

TITULAR thlagobucnosaabglhotrnalcom

TrWITAR zanieuetbr

SUPLENTE bravimtasercomtel.com.br
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16

CRIA

18 CRECI 61 REGs-PR-
nsiFho Regional de

Corretores de Imóveis19

21

22

23 Faculdade Pitagoras

7

28

Hey Humberto Seeco

Maio Roberto de Arruda Campo

Aparecido Alberto Toma

Mario Darien Alves Costi

Helton Genart da SHva

Oaudemar Ferreira da Silva

Rosati,* Moreira

Carnils Lims Chechin Camacho

Crlstlane Silveira

Fábio Neves Benfatti

liwidger:Lourenço Ferreira

f-jullana MUSSiAlencar

-Maria Aright Motta da Silva

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR a recid tornazeli@copel.com

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

 - 4

genare@sercomtel.com.br

daudemaibirnovelsferreira.com r

eng.rosaGiregmall.com

carrebola 3@hotmail.com

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

TITULAR

Cristiane.sliveirattlipitegoras.Corn.br

fabioepitagoras.com.br

hw r@grnall.com

jullana.alencarepltagora.S.Cont.br

mariarnds@pitagoras.corn.br

Maria Clarke de O. Rabelo Moreno

Milton Borgul

29 Faculdade Positivo

30

31

IAB - Instituto dos
Arquitetos do Brasil

Osyton Santos dos Couto

LAR

TITULAR

maria.moren ,72 k otort.com.br

miltori,borgul@pitagoras.corn.br

TI clayttoncoutoethotmaiLunn

Helton de Azevedo TITULAR

Fernando Fayet de Oliveira

Renato Alves

Emerson Durski Machado de Oliveira

SUPLENTE

TITULAR

itelton.azevedo@up.edu.br

fernando.fayetdeoliveira@gmailcom

renato.arquitex@gmail.com

SUPLENTE ernersondtPiapar.br
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WAR

5 I FRAERO

36

3 PUC

kg°Henrique Cavoglione

Adem,Gauto

TITULAR caviglIone.iapar.br

ITTUIAR I agauto.Infraero.gov.Ix

Wander Silvio Melo Junior

Claudine Terra

'-Dernétrius Coelho Sawa

TITULAR wsntjunior@infraero.gov.br

TITULAR cieudine.tennebpurpr.br

TITULAR

41 f SANEPAR

42

4i1iÉõvi - PR -;- Iroclica
da HabitarAo e
Co domínios

Fernando Love Wilms

Antonio Gil Ga Ito

TITULAR inpusiondrinatboucprbr

TITULAR gilgameirosanepar.com.br

JulioKazuldro Tino SUPLENTE jktInosanepa4.com.br

rCOS An

akii Fernandes

TITUIAR gumeddoniliNanepar.com.br

SUPLENTE valdkostaesanepar.com.br

cos Roberto Mincache Moura

44 SENGE - PR - Sindicato Mho Cotrim
dos Engenheiros do

45 Parend

TITULAR IondrInasecovNw.com.bv

TITULAR juIIocotrknhotmsILcom

ikon Sachetin Marcral

47 SINCIL

SINOUSCON
, 4

50

4 rni.??;ca

Fernando Agudo Rombo

Marco AntonloBacarin

—lia-14ro-Marnues de Nifibrega

Rodolfo YoshioSugeta

Ana Claudia Duarte Pinheiro

SUPLENTE

SUPLENTE

sanepar.com.br

TITULAR , marcobacann@gmaiI.corn

TITULAR sinduscon@sinduscon-
not tepr.co rn. br

I SUPLENTE

TITULAR acdphsfsuel.br
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57

UM. - Universidade
stadual de Londrina

Antonio Carlos Levi**

Ayoub Hanna Ayoub

Ayres de Oliveira Menem Junior

Carlos Alberto Hirata

Claudia Siqueira Baltar

EdI&on Archeta

Efrairn.Reiiiisties

• Eliane Tomiasi Pauline

Fable Cesar Alves da Cunha

F.rnar'de Lane Ribeiro

Gaidlno Andrade Filho

"-Gilmar Arruda

Gilson Jacob Seem

ideni Terezinha Antonello

Maurido Ural Ventura

Miguel Etireer de Araújo Junior

Ricardo Ralish

Sandra Maria Almeida Cordeiro

[11-nrval Os6rIo Pitaguari

1 TITULAR lovatoad.trIbuto@Sercomtel.com.br

TITULAR ayoubeuel.br

TITULAR ayres@uelbr

TITULAR hiratauel@gmaitaxn

TITULAR be onsteltom.br

TITULAR claudiasbaltarOgniall.com

TITULAR archelafsuelbr

TITULAR efraim@efrahttcom.br

TITULAR eIiar,tomiss1ueLbç

TITULAR fabioalvescunhatsgmall,com

TITULAR 1 firibeine@yahoo.corri.

TITULAR andradeguel.br

TITULAR L garruda geuel.br

TITULAR tgocArel@gmailcom

TITULAR mventuraOueibr

ulULAR migueletinger@grnall.com

TITULAR I ralischetielbr

TITULAR sandra-cordeiotasercomtelcom r

TITULAR sinivaleDuel.br
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74 UNOPAR

75 uriiikR

76

Tánia Mara fresca

Elisa Roberta Zanon

Ivan Prado Junkic

an Lincoln Oeda

Renate Rornagno- Ili Basso

ThaminedeAlmeldaAyci

Thurgo Pateari

Marco Antonio Ferreira

reeks Eduardo FreresS

Marcelo NidemassaA; m;

Rafael Montanhinl Oliveira

Ricardo NagamineCostarizi

1, TITULAR

TITULAR

sca@uelbr

elisa.zanon@unifIlbr

n.prado@unifIlbr

TITULAR kezdatahotmailcom

TITULAR renite.biss- ofiunopar- lor

TITULAR thamine.ayoubehotmailcom

TITULAR trp_areigoutlook.com

TITULAR marcoferreiraelltfor.edu.br

TITULAR marcoferreIraltutfor.edu.br

TITULAR I mhariaml4Putfricedu.br

TITULAR rafaelolfveiregfutfor.edu.br

ITULAR rdocostanzifiuttpr edu.br
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Lista de Presença da Equipe de Cooperação Técnica Municipal em 08/03/2018 no Distrito de Lerroville

MVIritt 04. 14'  'tMftI.'Oh 1(2 AMMO)

39 CIELO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 20111-2021

DATA: 08/03/2018 HORMIO: 19001ws

EQUIP( TECNICA MUNICIPAL

was Luck

M.S - autarou;a
Munlopal da Salida

co

10

11

12

Ada Camara° de Souza

dos R&

fArtiin santos Shra &welds

Rositene Aaareckla Machado

LakkdoiVotoch

da Silva

ma*/ de Melo lenior

Fan:an Treina

1. uo Eduardo Amaral

!Pedro Jos‘ GRP* Sella

LOCAL: Escola Municipal Bent* de Roche Nato
R. Santos, nt 235 — DISTRITO DE LERROVILLE

CONDIWO WAIL ou TELEFONE

TITULAR e nands.carmattopIondrosa.pcgov

SUPLENTE relsOlondelna.prov.br

SUPLENTE evalmordeofpg Low

pld neol me ritccsaude. vickaiddrka.pr

oac rciovolOChelhfal100.Coin.hr

AR s epctoeuld.org

AR nrIsne.tksdsmali.com

atan4OOndrflafW4OVbfI TITULAR

suPtstrri labian.trelhalPinaR.corn

iu o . a m aralfttlondrina.0140V.hr

pedroseIl vcoeI,lefld Pr

roberto.junlorfilonddnaLOntov.

ASSINATLitA
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I .3S

Robson Moto Shimizu

Valter Vinicius Vetore Alves

SE MA - Secretaria J 8run0 de Camargo Mendes
Municipai do Ambiente

SERCOMTEL

SMAA - Secretaria
Municipal de Agricultural
e Abastecimento

43 SMAS - Secretaria
Municipal de Assistència
Social

45 SMC - Secreta na
Municipal de Cufturil

48 SME- Secreted&
_ Municipal de Educe*,

FT • "

Paulo Roberto Gallitano.

Widney Gonçaives Moreira

Elton Manoel Sacoman Longo

Osvaldo de Souza Campos Junior

&Irma Machado Mustala

Solange Cnstina Hatigliana

Patricia Campana de Castro FAvaro

Liza *ski Nagayania

abiano Nalcanishi

TITULAR robson .shimizu@)tondrinaPr gcrv.br

imitAR titakoippulleginail.cons

'TITULAR Vinicius.a!ves@londrina.prowift

SUPLENTE bruno camargoilpionchina.prom

paulo.sema@hetrilail.0001

iose carlos@sercooritelinet br

ney.moreira@sercomteLcom.br

TITULAR iongoelondrina.pr.gpv.br

SUPLENTE ..souzailKondrina.pr.gov.br

TITULARpaijo62$m$tCOm

SUPLENTE

TITULAR sarnia.MUStafae101ftirtft*Seitovbr

'TITULAR

dernervel- Airiclersontaiondrinapriov

SUPLENTI eliel.costaelondrina pr.gotbr

SUPLENTE asarichez0459@8mailcom

TITULAR l'pa" trkialavarogondrina pr.gov r

SUPLENTE elza.napyaniatillondrina.pcgov.br

TITULAR .naltanishi.lond .pronr.
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52 SNW - Seaetaria
Municipal de Fazenda

55 SMGP - Secretaria
Municipal de Gestâo

56 POMP

Op-
Municipal de Obras e
Pavimentacio

63 SMPOT - Secretaria
Municipal de

64 Planejamento,
Orçamento e Tecnologia

65 SMPM - Secretaria
Municipal de Políticas
para Mulheres

67 SMTER - Secretaria
Municipal do Trabalho
Emprego e Renda

Uliana Tolari Franca

luclmara de Oliveira Santos

Nicolsen Barros Silva

Claudemir Vilalta

Edson Luiz Baratta

Alexandre Andrade Acidaria

Henrique Westin da Rocha

MarC4110 Pas

Matheus de Melo Barbosa

Nicolas Henrique Pedrosa

Alexander Korgut

SUPLENTE lillana.franca@londrina.pr.gov br

TITULAR lucimara.santostOlondrina•Pcgovis

TITULAR icolsen.silva.londrina.pr.gov.br

TITULAR udemir.vilattattilondrina.pr.gov r

SUPLENTE edsonbarattohotmaLcom

SUPLENTE alexandre.addarlo@londrina.pr.gov.br

Adilson Nalin Wiz

Elaine Ferreira Galv30

Nand SkauKemmer de Moots

TITULAR hennque.mCha@lOfldIiflaPf8OV.tW

SUPLENTE khatil.naderlofldflflLpr.g0V.br

TITULAR macelo.carflelrOiofldrflLOVbr

TITULAR matheus.barbosaelondrina.pr.gov.br

SUPLENTE

TITULAR alexander.korgutelondrina.przov.br

TITULAR edHn.naSalOndflfla.pr.gOVbr

mulher@londrina.pr.gov.br

anci.moraeselondrina.priov.br

ioenes veloso de Alcântara Junior ° TITULAR joertes.juniorellondrPr.govix

Milton Velei de Aquino Junior

'VIM. (1-203.--00 .1..c-T444-1X) '*
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TOTAL
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4
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2.6. Resultados do 4° Fórum de Participação
Distritos de Guaravera e São Luiz

O Fórum de Participação no Distrito de Guaravera também foi direcionado ao Distrito de Sao
Luiz e ocorreu em 13/03/2018, de 19h as 22h na Escola Municipal John Kennedy. Estiveram

presentes 36 representantes da Sociedade Civil, do Grupo de Acompanhamento, Grupo de

Cooperação Técnica e Câmara Municipal de Londrina.

As planilhas abaixo apresentam as questões orientadoras do debate elaboradas pela equipe

do IPPUL e as respostas indicadas pelos participantes durante os debates em cada grupo. Essas

informações deverão compor o Diagnóstico do Municipio como um todo, com a identificação das

deficiências e potenciakiades para posteriormente, na Etapa3, subsidiarem a elaboração de

propostas e diretrizes da lei do Plano Diretor.

A reunião foi registrada em Audio e video e os resultados dos debates em cada grupo

temático são apresentados a seguir.

Participação da sociedade civil em Guaravera em comparação aos demais grupos

envolvidos na Revisão do PDML

GRUPO DE GRUPO DE SOCIEDADE
ACOMPANHAMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA
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T A QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar possíveis dificuldades ou deficiências em

relação ao acesso e à estrutura dos serviços.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

4
O
(i)

I.-.
Z

- Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentos
nas áreas da Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte;

- Considerando as necessidades de grupos especificos coma. por
exemplo, idosos , m utheres, indígenas, população negra, antra
outros;

1. A Estrutura e os Serviços existentes de Educação, Saúde,
Assistência Social, Cultura, Lazer e Esparta suprem as
necessidades da Comunidade? Os serviços são acessíveis?

- Médico tem todos os dias, mas necessita de mais pelo porte do distrito. (+/-)
- Horário de atendimento do posto de saúde podia sermelhorado. (-)
- Posto atende até as 15/16h. (-)
- Carro do posto de saúde com pneus furados esem estepe. (-)
- A estrutura do posto de saúde 6 boa. (+)
- Quadra de esporte abandonada 6 a única existente, Falta iluminação. (-)
- Reforma da academia ao ar livre e implantação de câmeras de segurança.
- Vandalismo na academia ao ar livre, (-)
- Falta de segurança. (-)
- 0 serviço de segurança existente 6 privado. Não podem cuidar de espaços públicos. (-)
- Dificuldade para promover eventos para arrecadar dinheiro e investir no distrito pela falta de alvará e

infraestrutura, (-)
- Existia o cras rural (funcionários foram dispensados) porem esta sendo reestruturado. (+)
- Existe a estrutura do cras, mas esta abandonada, (-)
- Escola munidpal 6 nova e com manutenção. (+)
- Problemas nas vias (moledo) não tem manutenção. (-)
- Transporte escolar 6 dificultado pela erosão das estradas. (-)
- Estradas do Ponto Mineiro, do Patrimônio Regina e de Marilândia em estado ruim. (-)
- Tem capela mortuária e esta funcionando bent e tem manutenção. (+)

ILl 2. Que tipo de projetos, convênios e espaços (educação, meio
ambiente, saúde preventiva, cultura, etc.) poderiam ser
ofertados para melhorar a vida da comunidade?

Z
LLI

•

- Criação da Guarda Mirim (+/- 50 inscritos) no terreno da Rua General Mallet.
- Retorno das festas típicas da uva e do vinho que movimentam a economia do distrito.
- Retorno da festa do frango e do café em São Luiz.
- Contratação de um educador físico para atividade com os idosos pelo menos uma vez na semana.
- Pis ta de caminhada para idosos.
- Atividades de dança e artesanato para os idosos.
- Projeto para ocupar os ¡ovens após a escola e ajudar no combate ao uso de drops.
- Criação de cursos profssionalizantes.
- Secretaria da Educação + Escola poderiam trabalhar na conscientização da preservação do espaço.
- Antigo posto de saúde está abandonado, e virou dormitório para usuários de drogas, poderia ser

utilizado por alguma instituição (Posto de policia).
- Proposta para o terreno abandonado perto do posto de saúde (sinal *V no mapa) Poderia ser Lima

quadra de esporte/skate,
- Proposta da rádio comunitária de Guaravera. A associação precisa de apoio para conseguira

liberação da rádio.
3. A realidade local oferece oportunidades de conhecer o sistema

de saúde, a agenda cultural, os direitos (idoso, mulher,
criança, adolescentes, entre outros)?

- too recebem informações sobre eventos de Londrina e pouco de Guaravera.
- População desinformada e desinteressada.
- População desanimada corn a política.
- A maioria da população trabalha em Londrina.
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4. awls os problemas socials e estruturais que causam maior
dificuldade no dia a dia das pessoas na região onde moram?
(desemprego, acessibilidade, segurança, moradia etc.)

- Existe o trabalho na safra, na vinicola, no comercio local e na indústria têxtil.
- Zoneamento dificulta a abertura de comércio e organização para eventos desde que tornou-se ZR3.
- Apenas urna farmácia com dono que mora em Londrina.
- Durante a safra gera muito emprego e gira a economia, porem é tudo gastado em londrina e nada

no Distrito.
- Fortalecer o comércio local.
- Todo atendirnento de velório esepultamento é feitosomente em Londrina.
- Cemitério esta abandonado e sem manutenção e coveiro.
- Falta de moradia. Muitos pagam aluguel, estes muitas vezes altissirnos e equivalentes a casas em

Londrina.
- Em Sao Luiz o único policial vive dentro do destacamento.
- Abertura de novos comércios locais com divers ificadas opções.
- Posto de gasolina não funciona aos domingos.
-Não existe delegacia de policia.
- Em Guaravera tern um morador policial que viva em uma casinha ao lado do destacamento.

5. Nas estruturas existentes (WS, Escolas, CMEIS, CRAS,
CREAS, pragas etc. ) o atendimento 6 realizado de forma
satisfatória?

- Sanepar possui uma casinha abandonada com muito mato.
- Precisam adequar osalão de acordo com a norma dos bombeiros.
- Fortalecer o trabalho preventivo.
- Sercomtel e Copal não possuem unidade de atendimento em Guaravera.
- Precisa regularizar o centro comunitário.
- Posto de saúde é referência para tudo no distrito.
- Nem todas as calçadas sap feitas porem todo mundo anda nas nos.
- Em São Luiz construiram oposto policial e compraram um carro, mas não tem pessoal efetivo.

6. Por que você gosta (ou não) de morar aqui? - Gostam de conhecer todas as pessoas.
- E um local tranquilo e calmo.
- Existe uma boa convivência entre as pessoas.
- HA uma maior segurança em andar de noite nas ruas.
- sac) Luiz é bem cuidado, são unidos e organizados.
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Debate em Grupo com o tema "Atendimento Social" nos Distritos de Guaravera / Sao Luiz

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Síntese dos apontamentos

Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposição à plenária

•
•
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar problemas de circulação,

pontos de conflito, manutenção e ampliação das
vias e transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

2.
 T
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- Considerando a predominância dos veiculos - 05h45min 1° Onibus da rnanha para Londrina (Recolhe sac) Luiz) Passa Irerê

individuais no transito da cidade (carros e - Sem integração passagem $ sac) Luiz

motocicletas), - Horários Ruins e na integração em irerê (lota)
-40m a 45m de Guaravera Expresso (Parador 1h)

- Considerando o deslocamento em horários - Onibus Ireré-Acapulco é paradorm urto lotado (50 min)
especificos como entrada e saida do trabalho e da - Expresso 1h parador, kerb ao Acapulco parador (de varios distritos) cheio
escola (horários de pico); - Foto com horário dos ônibus

-Considerando os deslocamentos diários entre os - Vert concentra transporte para sede (terminal Acapulco) Precisa de ônibus expresso
Distritos, cidades vizinhas e a cidade de Londrina: - Trans porte Coletivo Péssimo Lotado (de Lerroville, passa ireit)- 01 expresso para Acapulco! (Ate irerê ok)

6. Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e - 0 que foi feito do PPA para o distrito ate agora?
o transporte não motorizado (ônibus, bicicleta,
a pé) para o deslocamento entre Bairros,

-Transporte de cavalo/carroça é muito usado, estrada estreita perigoso (caminhão, carro, carroça)
- Trans porte da area rural—distrito 6 ruim em periodo de chuva

Distritos de Londrina e também para as cidades - Vila Santa Inês com ruas cheias de buracos (R. Guanabara x Mato Grosso)
vizinhas? - Nutri 100/Agro 100 acaba estragando o asfalto do distrito (Carretas de grãos muito pesadas) - Asfalto dentro do

distrito e ligação 445.
- Precariedade das estradas rurais principalmente em dias de chuva
- Manutenção pavimento com urgência nas Ruas Mato grosso esquina com Guanabara
- Estrada rural precisa de manutenção 20 anos sem cuidado
- Onibus 4x Guaravera a sac. Luiz
- Rua com boca de lobo entupida muita aqua na superfície
- 1 on ibus sai do Catuai e vem pelo Espirito Santo até Sao Luiz
- Shopping a São Luiz integração - as vezes tem que pagar nova passagem
- Drenagem não atende Vila Santa Inês - boca de bbo não aguenta a chuva
- 18:30 Ultimo ônibus para Guaravera saindo de Sao Luiz
- Onibus 11:30 para Irerê e não tinha ônibus para Acapulco
- Bicicleta mais por lazer
- Santa Inez sem asfalto
- Falta limpeza nos ônibus
- Noite: 18:35, 18:40 garagem, 19:00 não volta, 23:30 último passa em kart para voltar (último do Acapulco). 11:40-
12:00 Irerê, 12:20 Guaravera.

-Promessa do prefeito: 40% melhorias até o final de 2017 — ao menos asfalto, creche e Santa INÊS
- Final de semana intervalos muito grandes, poucos horários
- Prefeito prometeu asfalto para creche rodoviária etc para 2017
- Final da semana falta, intervalos muito grandes, poucos horários
- Fim de semana falta de ônibus atra Iha o lazer
- Na safra mais de 50 carretas passam por dia no Distrito, Rua Bahia — sac) Joao
- Rodoviária (ônibus parados, aguardam horários)
- Melhorar condições da rodoviária (especialrnentesanitarios)
- Falta acessibilidade (dificuldade até de andar no asfalto)
- Rua cedeu pela enchente (Rua Portugal)
- Pontos de ônibus descobertos (de 6 apenas 3 são cobertos)
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- Considerando a localização das Maas residenciais e
a distribuição de comércio, serviços e indústrias em
diferentes regiões do município;

7. Qual sua opinião sobre os deslocamentos entre
o local de residência e o comércio, serviços,
dos postos de trabalho etc.?

- Melhorar deslocamento para quem estuda e trabalha fora do Distrito
- Aspecto negativo: transporte escolar, escoamento produção para a rua rural
- Posto de gasolina é caro e fecha domingo
- SAMU demora, moradores morrem gala demora do atendimento
-Acidente 21h da noite, if& s6 chegou as 13h do dia seguinte
- IML demorou para buscar corpo acidentado (falta funcionário)
- Potencialidades: vinicolas, uva, único Distrito, copa da amizade (grande participação, 8 limes, comunidade

envolvida)
8. Qual a sua opinião sobre a ampliação das vias

existentes para acomodar maior quantidade de
veículos?

- PR-445 ao Distrito sem acostamento
- SAMU demora no min 40 min, quando levam para encontrar no caminho, o SAMU falou que não pode levar
- Estrada para Posto Bengala e a pior do Distrito
- SAMU não acessou estrada rural (Gabriel da Cunha - Eldorado) o helicóptero fez o resgate

9. Qual sua opinião sobre as vias que fazem a
ligação antra bairros, Distritos de Londrina e
também com as cidades vizinhas?

- Distribuição p/ outros distritos ou cidades (tudo por Irerê) - preasa 1 linha cfireto para Tamarana
- Alunos não conseguem chegar em dias de chuva na esrada - Aces so a Marilándia do Sul
- Asfalto bom de São LUIS até Patrimônio Regina (sem acostamento) - trecho ruim
- Acesso a firtarilandia do Sul 3km muito estreita
- Estrada por São LUIZ corn animals da Mata do GODOY na pista e muitas subidas

10. Qual a sua opinião sobre as calçadas
existentes nesta região do município?

- Andam pelo asfalto, degraus sem desníveis, questionam de quem é a responsabilidade (proprietário?)
- Caminhada saída p/ Lerroville até a 1° ponte (Perigo)
.Falta manutenção no campo e calçada (mato) para caminhada (idosos)
- Creche situação precária, sem asfalto (chuval) sem caçada
- Aspecto positivo: pavimentos das pragas estão em bom estado de conservação
- Único distrito que não fez mutirão prometido p128/03
- Rever o itinerário do transporte coletivo, bocas de lobo todas entupidas, unidades de samu em Guaravera
- Moradores querem parar a pr445 se não fizerem o mutirão
- Melhorar a infra estrutura na rodoviária
- Melhorar as estradas e calçadas
- Falta de manutenção campos e praças, etc„
- Falta de funcionários
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes à urbanização e aptidão para
atividades produtivas; identificar Areas deficitárias ou prioritárias

para preservação ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- Considerando a disponibilidade de terras para agricultura no município;
Considerando a existência de areas de proteção ambiental e paisagens
naturais;
Considerando a infraestrutura existente na area rural;
Considerando as oportunidades de trabalho e consumo no setor da
agricultura;

1. Quais são os atrativos e as limitações que Londrina tem para o
desenvolvimento do setor da agricultura?

o
o

Produção de tomate, pepino e outros em estufas icriargio de gado - grandes fazendas;
- Falta participação dos produtores (não fazem o manejo do solo) entupindo as estradas;

Temos quatro técnicos agricolas subutilizados - estão dentro da PML;
- Solicitando ao SEBRAE, ales contribuem;
- Fomentar a agricultura familiar;
- Desmatamento - produtores estão desmatando até as margens dos rios;
- Quando tem dialogo com produtores há conservação e manutenção das estradas;

Abastecimento da merenda escolar: pequeno produtor;
- Minas dagua estãosendo entupidas;
- Falta fiscalização para os produtores que jogam água para as estradas,

Inundações causadas pelo desmatamento:
- Na época da subprefeitura antiga (que tinha instrumentos, máquinas) eram muito bom;

Parceria antra os distritos;
- A subprefeitura ajudava muito no serviço de manutenção (subprefeito apenas para mandar

relatórios não funciona);
- Melhorar a infra estrutura das estradas;
- Colaboração PML com a agricultura;
- Estrada do Coelho - enchentes;
- Produção de soja, milho e trigo predominam; Nutrissem empresa receptora de grãos;

Presença de pequenas propriedades /desenvolvimento voltado para os grandes produtores;
Tem propriedades de Londrina registradas em Marilãndia do Sul - Região do Barro Preto;

- Necessidade de fazer um cadastro rural - propriedade por propriedade;
- Terras de Londrina não podem receber infraestrutura por estarem cadastrada em Marilandia do

Sul;
- Um representante mais ativo da secretaria da Agricultura;
- Estrada da Atiança como exemplo bom pela Participação de todos;
- Uso dos equipamentos e veiculos em desuso;
- Maquinários parados (renovação);
- Orientar melhor os produtores;

Estrada das vilas rurais são precárias (Vila das Orquideas /Santa Inds);
- Produção de laranja - dificuldade de escoamento em fungfio das estradas,
- Todo impacto ambiental gera custos financeiros e humanos;
- A uva perdeu lugar para as culturas em estufas; 
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• Considerando a localização e as qualidades de Londrina em relação aos
polos industriais e de log istica do Brasil;
Considerando a necessidade de aumentar postos de trabalho no
m unicipio

- Considerando a localização dos terrenos disponíveis e adequados;
Considerando a existência de grandes areas de proteção ambiental:

2. Quais são os atrativos e as limitações que o município de
Londrina tem para as atividades Industrials?

3. Qual a sua opinião sobre a localização e infraestrutura das
indústrias existentes?

- Melhorar a segurança para os moradores;
- Aumentar comercio e transporte;
- Podiam retomar a produção de uvas - problemas corn agrotáxicos:
- Guaravera - cidade dormitório;
- Guaravera não é assistida pelo município;
- Indústria: vinícola só faz transformação e esta ampliando as atividades;
- Energia elétrica: interrompida em épocas de chuvas;
- Agregar valor aos produtos já produzidos - empreendorismo gera potencia Wades turísticas;
- Agroindústria: setor de armazenamento de grãos - potencialidades;
- Falta empreendedorismo do produtor;

Agregar valor aos produtos da pequena produção (empreendorismo);

- Considerando que o setor de serviços de Londrina atrai moradores de
toda a região
Considerando os custos com a infraestrutura urbana de apoio ao setor
de serviços

- Considerando que os postos de trabalho em Londrina se concentram no
setor de serviços

- Considerando a localização e os tipos de serviços/comércio existentes
na area urbana;

4. Qual a sua opinião sobre a concentração de serviços/comércio
em bairros ou ruas especificas da area urbana?

5. Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de cultura e lazer
existentes? (parques, fundos de vale, patrimônio histórico). Onde
se localizam?

6. A realidade desta região do município oferece oportunidades de
emprego, consumo, informação e serviços socials?

- Ter serviços no posto de saúde - assistência medial em período noturno;
- Estam os cansados de promessas;
- Aqui é cidade dormitório- cerca de 80% das pessoas trabalham na cidade e transporte é

precário;
- Comerciantes impedem a concorrência;
- Ter banco no distrito - população recebe e gasta em Londrina;
- Falta agencia bancaria;
- Limitação do Zoneamento dificulta abertura de novos comércios,
- Donos de supermercados maiores não conseguem se instalar aqui;
- Rotas turísticas e turismo de experiências - receptivo:
- Estabelecer rota turística corn produtores locals;
- Esta sendo organizado grupo de capacitação para indústria têxtil;
- Guraravera poderia promover festas e feiras;
- Treinamento - fomentar trabalhos alternativos;
- sla existe um grupo no distrito que quer a alteração do zoneamento - mais comercio;
- Alei do zoneamento limita apenas parte das ruas comerciais mas a area central ficou

prejudicada;
- Poucos espaços de lazer -Castelo Eldorado - potencial turistico,
- Não tem pista para caminhada;
- Esoortes radicals aproveitariam os espaoos que antes já foram usados para este fim Ao

acabara a festa da uva diminuíram outras atividades;
- Guaravera não tem rede de esgoto;
- Tem campeonatos de futebol - familiar;
- Problemas com loteamento irregulares - documentação:
- Portal das Flores - ampliação do perimetro para regularizar;
- Posto de saúde fecha muito cedo;
- Melhorar a questão dos pontos turísticos (valorizá-los) Salto do Taquara e Castelo Eldorado -

precisa de estradas;
- Retorno das Festas Típicas de Guaravera (mais incentivo);
- Redução do número de ÓriOaus da frota que passa em Guaravera.
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IliMA QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar padrões de uso! ocupação do solo e

tendências de expansão urbana

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

1. Por que você mora no Distrito? Qual sua opinião sobre morar
a Ui?

Positivos
- Vfriculo famili ar com local
- Boa Vizinhança
- Joao Tirrura fez parceria com prefeitura e consertou a estrada
- Estrada da akança its um exemplo da iltervenção do poder púbico
- Posto de saúde com ótimo atendimento madico
- A associação fez uma intervengào contra uma manifestação

Negatives
- Abandono do GRAS e do Posto de Policia
- Pontos de ônibus em condições ruins (sem cobertura e iluminação)
- Faltam agências bancarias para operações básicas
- Estradas ruins para os atrativos luristicos
- Poucas opções de comercio e emprego
- Falta de união entre os moradores do distrito
- Semcarro do posto de saúde pública
- Asfalto com buracos e sem manutenção
- Falta de moradias e casas populares
- Falta de investimentos

LU - Estrada para Castelo edorado esta abandonada
. - Demora no atendimento do IML

- Falta infraestruttra para idosos e cadeirantes dentin do rrunicipio
- Rodoviária em passim estado
- Mudança de zonearrento para melhoria dos comércios
- Aumento da população (mais moradores)
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• Considerando a distrbuição e os tipos de comércio; serviços e indústrias
existentes na área urbana;
Considerando a localização das áreas residenciais e a quantidade de
moradores existentes em cada parte;
Considerando "HABITAÇÃO" como um conceito que inclui a casa,
infraestrutura urbana e serviços sociais, locais de lazer, trabalho,
consumo etc.

- Considerando a existência de córregos e fundos de vale em todas as
áreas urbanizadas do município;
2. Qual a sua opinião sobre a localização das Areas residenciais e

as atividades comerciais / industriais?
3. A realidade desta região do município oferece qualidade de

"HABITAÇÃO" para os moradores?
4. Qual a sua opinião sobre as Areas de proteção ambiental dentro

da Area urbana (fundos de vale, parques, etc.)?

Negativos
- Faltam oportunidades para os jovens
- Estradas rurae sem condções de trafega
- Sem interesse pa' parte dos empresários
- Apenas 1 estrada em bom estado
- Plantio invadindo as estradas
- Sem caixas eletrônicos
- Ruas em passim° estado de conservação
- Consultar os agricultores antes das obras de conservação das estradas
- Problems de comunicação quando tem problemas nas estradas
- Aluguel muito caro - faits de programas habitacionais
- Loteamento com problemas de lberação
- Caminhões precisam ser puxados por tratores
- Necessidade de terceirizar o t ansporte agrícola
- Falta de informação sobre o rrercado da Vila Casoni para agricultores
- Mais celeridade na aprovação de moradias

- CRAS não funciona e guarda municipal em reforma (falta presença)
- Fim dos Eventos (festa da Uva)
- Pantos de ônibus ruins (tnibus lotados)
- Quadra de esportes sem condições de uso (inadecvada sem infra)
- Falta incentivo ao esporte
- Falta infra na praça central
- Faltam espaços de convivéncia
- Asfalto incompleto na sede do distrito
- Falta transporte para os distritos vizinhos

- Considerando as Areas de proteção am biental;
- Considerando as divisas corn as cidades vizinhas
- Considerando as diversas form as de crescimento da ocupação urbana

(indústrias. habitação, condomínios, edifícios altos, serviços, negócios,
turismo, etc)
5. Qual a sua opinião sobre o aumento da área urbana?
6. 0 aumento da Area urbana 6 desejável nesta região do

município? Se sim, quais são os tipos de atividade e
construções mais adequados para as novas Areas?

Negativos
- Aumento do nurrero de crianças nas escolas
- Produção de verduras vai para o CEASA
- Regularização eventos centro comunitário bombeiros
- Cemiterio com boa localização e capela funciona ao lado -Adequado
- Pontos de ônibus sem cobertura
- Faltam espaços adequados para eventos
- Falda de monitoramento e segurança nos espaços públicos
- Pista de carninhada ate a vila rural
- Falta de segurança nos sítios e residencias
- Muitos assaltos
- Patrulha rural não atua mais
- Rodoviária em nes condições
- Proteção de nascente próxima à rodoviária
- Pontos de ônibus inadequados (anibus lotados ate a sede)
- Produtores rurais não respeitam as curvas de nivel prejudicando as estradas
- Faltam cursos profissionalizantes para adultos
- Faltam capacitações para trabalho agrícola

Projeto extinto para capacitação de jovens para corpo de borrbeiro civil
- Compras na sede por causa dos preços mais atrativos
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Lista de presença da Sociedade Civil em 12/03/2018 nos Distritos de Guaravera / Sao Luiz

1$1-1

PREKITITRA DE LONDRINA

SOCIEDADE CIVIL

PLÂNM DIRETOR
49 CICLO DE DEBATES. ETAPA 2

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 13/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

INSTINTO DE FESOOL.SA E PLANE.IAMENTO URSANODE LONORINA

LOCAL: Escola Municipal John Kennedy
R. Pernambuco, n2 237- DISTRITO DE GUARA VERA

NOME INSTITUIÇÃO LOCALIDADE E-MAIL oil TELEFONE ASSINATURA
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Lista de presença da do Grupo de Acompanhamento em 12/03/2018 nos Distritos de Guaravera / SAE) Luiz

PREFUTURA DE LONA PLANO DIRETOR
triVITLIC )3E RESCEDISA E PLANELARRENTe.):.AiRANO LONDRINA

42 CICLO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 13/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

LOCAL: Escola Municipal John Kennedy
R. Pernambuco, n2 237— DISTRITO DE GUARAVERA

INSTITUIÇÃO NOME CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA

APP Sindicato Anderson Souza de Oliveira TITULAR applondrinapyahoo.corn.br

Associação dos
Funcionários do IAPAR

Dimas Soares Júnior TITULAR dimasjr@iapar.br

Associação dos Medicos
Veterinários

Luciano Noremberg Moreira TITULAR lucnoren@hotmail.com 74- -42. ----_ -J. ) i
__---1,

Assodação dos Moradores
do Condomínio Recanto do
Limoeiro

Deise Maria de Oliveira Lima Silva TITULAR delisi10@hotmail.com

Assodação dos Moradores
do Conjunto Antares

Angela Maria Gaion TITULAR eugenialee007@hotmaitcom

_
Associação dos Moradores
do Jardim Shangri-IS A

iTvono

Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura SUPLENTE fontouratasercomtel.com.br

do C. Ruhamann L. Ferreira TITULAR tunnerastrn naliegmail toril

Associação dos Moradores
do Jardim Vale dos Tucanos

Rubens Ventura TITULAR venturarubensPhotmail.com

Wilson &midges SUPLENTE wilsonbasdao@gmail.com
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Associação dos Produtores
da Colónia Coroados

11

2

13

Associação Médica de
Londrina

Antonio Jose da Silva

Bruno Ancioto

Elaine Regina Sampaio

Auditoria Cidadã da Divida Gerson Machado
Pública

Lauro de Castro Beltrão

19 Conselho da Saúde da
  Região Leste

Conselho Municipal da
Cidade

Edvaldo Viana

Jurandir Jura Pinto Rosa

Carolina Alves do Nascimento Alvim

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Rodrigo Zacaria

I. Rubens Bento

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

gerencia@sescapldr.com.br

aml@sercomtel.com.br

carolina.alvim@unitillr

SUPLENTE julioPcmalondrina.com.br

SUPLENTE

TITULAR

oliveira.natal@sercomtelcom.br

ndiascorreia@gmailcom

SUPLENTE pgfr@iapar.br

TITULAR rodrigo@construtorazacarias.com.br

TITULAR rubenstecodellondrina.pr.gov.br
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37 Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia

1.&0
41 Conselho Municipal de

Direitos da Mulher

45 Conselho Municipal de
Direitos do Idoso

49 Conselho Municipal de
Habitac;io

Fabricio Bianchi

Gilmar Machado

Marselle Nobre de Carvalho

Meire Ellen Moreno

Dad° Villar

Luciana Ferreira Alvarez

Jose Aparecido Martins

Maria Angela Magro

SUPLENTE fbianchl@prsebrae.com.br

TITULAR gilmar.machado@greatmob.com.br

conselho.mulher@londrina pr.gov.br

moreno.meire@gmail.com

 Ttrfo, Fti!

SUPLENTE villarconsult@gmaiLcom

TITULAR

SUPLENTE

luciana.alvarez@hotmailcOM

cmhl@cohab.londrina.pr.gov.br

maria_magro@hotmail.com
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53 Conselho Municipal de
Promoçáo da Igualdade

5 Racial

Claudia Augusta dos Santos

Flama Heloisa Silva Santos

„.
R VAGO. -

SaUtie . -

GóriseltiolvtunicipRilde VAgO

61 Conselho Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda

2-1

63 Conselho Municipal de
Transparência e Controle
Social

65 Conselho Municipal de
Turismo

.1) s.til h-'0:Mun
, COMI JO um tes

TITULAR negrao@hotmail.com

SUPLENTE I fiama.heloisa@gmall.com

• TITAJLAk•

,LENTE

Ana Bárbara de Toledo Lourenço Jorge I SUPLEN IL cmter.trabalho@londrina.Pr.gov.br

Jose Marcos da Rocha

Pilar Nadir Alvarez Solderio

Priscila França da Silva

Vinícius Liberatti Donadio

Arnaldo Falanca

1/AO

VA00-

VAG f:

Roseman Friedmann Angeli

TITULAR jm.rocha@regionalind.br

TITULAR pilarsoldorio@holmail.com

SUPLENTE conselhotransparencialondrina@gmail corn

TITULAR abraselndpQabrasel.ccom.br

SUPLENTE

AR •• • ••7!

TITULAR

r

rosefriedmann@uol.com.br
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72 Movimento Levante
Popular da Juventude

Nadine Ella R. Oliveira TITULAR

73 Roberta Cristina Pereira TITULAR robertapereiramg@grnallcom

74 Movimento Mobiliza
Londrina

Marcos F. Calumbi TITULAR

75

7-6

—7/—

Movimento Participa Jussara Romero Sanches SUPLENTE

wesileV Queiroz da Silva TITULAR wesileyqs29@gmall.cor1

-Movimento Popular
Anticorrupcao Por Amor a
Londrina

Auber Silva Pereira TITULAR auber.pereira@gmaiLcom

78 Jose Abílio Perez Junior SUPLENTE julloperez@grnallcom

79

Movimento por Moradia
em Londrina

Bane Marques TITULAR

80 Rafael Oliveira TITULAR

81 Varga Lúcia Silva TITULAR
..

82 Wagner Belo Tosta SUPLENTE

83

84 SESCAP

Eu ides Nan es Correia TITULAR euclides@pontocontabil.com.br

taurino Delfino Martins Lopes SUPLENTE gerencia@sescapldr.combr

85
_,...

86

Sindicato das Escolas
Particulares

Alden Luiz Ferraresi TITULAR alderi@sercomtel.com.br

Luciano Oliveira SUPLENTE ludana@graficasoberana.combr

87 Sindicato dos Jornalistas Raquel flernadete de Carvalho TITULAR sindiornalistas@ ercorntetcom r

88 Sindicato Rural Patronal Uhan Azevedo Miranda TITULAR mirandaliliantagmailcons

- 89 SINDIMETAL Ricardo Candido da Silva TITULAR ric_svatoyahoo.com.br

90 Bruno Canton! de Andrade SUPLENTE bruno@cantoni.com.br

91 SINDISERV Edson Aparecido Pedrozo TITULAR sindserv@sindservid.corn.br
.._
92 Charles Daher TITULAR ________

sindusconesinduscon-nortePr_corn. r
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P 'are. • • .

93 SINDUSCON Silvia Caleft SUPLENTE sInduscnn@sinduscon-nortenr.com.br

94 SINSAUDE Rosana Mondek de Oliveira TITULAR rosanamonclek.gmailcom

95 SINTRACON Undelma Furtado de Meio Chionpado TITULAR lindelma@sercornteLcorrilr

SINTROL Idenildo Dias Alves danilo.londrinaehotmailcom

97

UNI MOL — UniSo das
Associações de Moradores
de Londrina

Mane Tramontini Ijjtjr.. unimollandrina(thotmai.com

98 Jorge Luiz Torquato TITULAR jorgetorquafto@sercorntelcom,br

Tinia Marls Pedrini Soares da Costa SUPLENTE

100

11111

1111111111111

Vivian Pena Cruz SUPLENTE viv peria6eqpnall.com

ret,- 118.a.,e3

202



1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lista de presença do Grupo de Cooperação Técnica em 12/03/2018 nos Distritos de Guaravera / São Luiz

vREFETV 1313A DE 4.01411EnNe.
PLÁTl*:3-01ROOR

42 CICLO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 13/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

tuSiliv re, OE PE5OLP.5.4 E PtAtPLIAMENT. Wkiii.t Ot LONixtilq", •

LOCAL: Escola Municipal John Kennedy
R. Pernambuco, n2 237— DISTRITO DE GUARAVERA

iNsirrutaa NOME CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA

ACIL — AssociacSo
Comercial e Industrial de
Londrina

Angelo Pamplona SUPLENTE angeloparnplona@yahoo.com.br

Olavo Batista TITULAR obabstateplaenge.com.br

AGB— Associacao dos
Gengrafos Brasileiros

Barbara Hayashida Aroxa TITULAR barbara.hayashida.aroxa@gmail.com

Carlos Henrique Lopes da Silva TITULAR carlosh,geo@gmailcom

Cristina Buratto Gross Machado TITULAR cris_buratto@yahoo.com.br

Glauco Marighella Ferreira da Silva TITULAR glaucomarighella@hotmailcom

Léia Aparecida Veiga TITULAR Iveiga.geo@gmailcom

Nadia Souza 1ayme TITULAR nadiasouzajayme@gmailcom

Naibi Souza Jayme TITULAR naihisi@gmailcom

10 Thiago Buena Saab TITULAR thiagobuenosaab@hotmai.com

11 CAU — Conselho Regional
de Arquitetura e
Urbanismo

Antonio Carlos Zani TITULAR zani@uel.br

111 Claudio Luiz BrayIm da Silva SUPLENTE bravim@sercomtelcom.br
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--13  — CEAL
... .. 

Ney Humberto Secco SUPLENTE

4 Olavo Roberto de Arruda Campos TITULAR

15 COPEL Aparecido Alberto Tornazeh TITULAR apareddo.tomazelitacopel.corn

16 Mário Darien Alves Costa SUPLENTE

17 CREA Helton Genare da Silva TITULAR genare r mtelcom.br

18 CRECI 64 REGIÃO — PR —
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis

aaudemar Ferreira da Silva SUPLENTE daudemar oveisferreira.com.br

19 Rosalmir Moreira TITULAR eng.rosalmir@gmailcom

20

Faculdade Pitagoras

Camila Uma Chectiln Camacho TITULAR carrebola_3@hotirialicem

21 Cristiane Silveira TITULAR cristiane.silveira@pitagoras.co b

22 Fabio Neves Benfatti TITULAR fabio@pitagoras.corti.br

23

24

Hi/Adger Lourenço Ferreira TITULAR Invidger@gmailcom

Juliana Mussi Alencar TITULAR jullana.alencar@pitagoras.com.br

25 Maria Angélica Motta da Silva TITULAR ma damds@pitagaras.com.br

26 Maria Clarice de O. Rabeio Moreno TITULAR maria.moreno@kroton.com.br

27 Milton Borgui TITULAR milton.borgul@pitagoras.com.br

28

Faculdade Positivo

Clayton Santos dos Couto TITULAR clayttoncouto@hotmailcom

29 Helton de Azevedo TITULAR heitori.azevedo@up.edu.br

30 IAB — Instituto dos
Arquitetos do Brasil

Fernando Fayet de Oliveira SUPLENTE femando.fayetdeoliveira@gmail.com

31 Renato Alves TITULAR renataarquitex@gmall.com
...  

32 Emerson Durskl Machado de Oliveira SUPLENTE emersondOlapar.br
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33 IAPAR iodo Henrique Cavoglione TITULAR caviglionetalapar.br

INFRAERO

Ademir Gaut° TITULAR agauto@infraero.gov.br

35 Wander Silvio Melo Junior TITULAR wstrijunior@infraero.gov.br

36

PUC

Claudine Terra TITULAR claudirielerra@pucor.br

37 Demetrius Coelho Souza TITULAR

38 Fernando Love! Bergamasco TITULAR campus.londrina@pucpr.br

39

SANEPAR

Antonio Gil Gameiro TITULAR gi ameiro@sanepar.conthr

40 Julio Kazuhiro Tino SUPLENTE jittino@sanepar.com.br

41 Marcos Antonio IVIachioni TITULAR mamachlonifisanepar.iximbr

Vaidi Fernandes Costa SUPLENTE valdicosta@sanepar.com.br

43 SECO VI — PR — Sindicato
da Habitação e
Condomínios

Marcos Roberto Mincache Moura TITULAR londrina@secovipr.com r

44 SENGE — PR — Sindicato
dos Engenheiros do
Parana'

Júlio Cotrim TITULAR juliocotrim@hotmailcom

45 Wilson Sactietin marçal SUPLENTE marcalws@sanepar.com.br

46

SINCIL
._..._ 

'Sand48

SINDUSCON

Fernando Agudo &mks SUPLENTE

47

49

Marco Antonio Bacarin TITULAR rnarcobacarin@gmaILcOrn

 ra Marques de Nóbrega TITULAR sinduscon@sinduscon-
nortepr,com.br

Rodolfo Yoshio Sugeta SUPLENTE

50 Ana Claudia Duarte Pinheiro TITULAR acdphs@uelbr
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5

52

53

55

56

57

61

62

63

65

67

68

70

UEL— Universidade
Estadual de Londrina

Antonio Carlos Lovato TITULAR lovatoad.tributo@sercomteLcom.br

Ayoub Hanna Ayoub TITULAR ayoub@Lielbr

Ayres de Oliveira Menezes Junior TITULAR ayres@ueLbr

Carlos Alberto Hirata TITULAR hiratauelfPgrriall.com

Cesar Betsa TITULAR bess@sercomtelcom.br

Claudia Siqueira Saltar TITULAR claudiasbaltar@gmaiLcom

Edison Archela TITULAR ' archelagSuelbr

Efraim Rodrigues TITULAR efralm@efralm.com.br

Eliane Tomiasl Paulino TTTULAR eliane.tomiasi.uel.br

Fabio Cesar Alves da Cunha TITULAR fa bioalvescunhafigrnallcom

Fernanda Leite Ribeiro TITULAR flribeirotbyanoo.com.br

Gaidino Andrade Filho TITULAR andradeg@uetbr

Gilmar Arruda TITULAR garruda@uelbr
—

Gilson Jacob Bergoc TITULAR bergoc.uel@gmallcom

Ward Terezinha Antonello TITULAR antonello@uel.br

Mauricio UrsI Ventura TITULAR mventuraffueLbr

Miguel Etinger de Araujo Junior TITULAR mlgueletinger@gmaiLcom

Ricardo Ralish TITULAR ralisch@uelbr

Sind; Maria Almeida Cordeiro TITULAR sandra.cordelo@sercorntel.com.br

Sinival Osório Pitaguari TITULAR sinival@uel.br
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Pni.teit

7 nia Mara Fresca

UNIFIL ' Elisa Roberta Zanon

73 I Ivan Prado Junior

4 UNOPAR Ivan Lincoln Oeda

75 UNOPAR Renata Romagnolli Basso

Thamine de Almeida Ayoub

77 Thiago Paleari

78 Marco Antonio Ferreira 

MarceloEduardo Freres Stipp

80 UTFPR Marcelo Hidemassa Anami

81 Rafael Montanhini Oliveira

Ricardo Nagamine Costanzi

TITULAR frescaeuel.br

TITULAR

TITULAR

elisa.zanonlaurilfiLbr

TITULAR

ivan.prado@unifilbr

loedajohotmaiLcorn

TITULAR renata.basso.unopar.br

TITULAR thamine.ayoub@hotmail.com

TITULAR

TITULAR

trp_arti@outlook.com

marcoferreiratautfpr.edu.br

TITULAR marcoferreira@utfpredu.br

TITULAR

TITULAR

mhanamieutfpr.edu.br

rafaelolivelraeutiPr.edu.br

TITULAR ricardocostanzliputfor.edu.br

• f3..20-)d
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Lista de presença da Equipe Tecnica Municipal em 12/03/2018 nos Distritos de Guaravera / Sao Luiz

MET EitlikA DELON/MENA
PLANO DIRETOR

ag CICLO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 13/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

{?.01fr‘rin OE

LOCAL: Escola Municipal John Kennedy
R. Pernambuco; n9 237— DISTRITO DE GUARAVERA

.E111 I/0 DE

T-pkrt.

INSTITUI NOME CONDIÇÃO

1 AC.ESF Fernanda Camargo de Souza TITULAR

OdairdOs Reis SUPLENTE

A.M.S — Autarquia
Municipal da Saúde

Evilin Santos Silva Gorckb SUPLENTE

TITULARRosliene Aparecida Machado

CMTU Laércio Voloch TITULAR

Marco Aurelio Benedito da Silva TITULAR

Mariane Mayurni Garcia Takeda TITULAR

CODEL Atacy de Maio Junior TITULAR

Fabian Trelha SUPLENTE

Lutz Eduardo Amaral TITULAR

11 Pedro José Granja Sella SUPLENTE

12 Roberto Alves Lima Júnior TITULAR

E-MAIL ou TELEFONE' ASSINATURA

fernanda.tamargoelondrina.pr.gev.br

odair.reisOlOndrina.prgov.br

evilin.gorckisegmail.com

planejamento.saudeesaude.londrina.pr

laerciovoloch@yahoo.com.br

transporte@cmtuld.org

mariane.takedategmail.com

atacyjunior@londrina.pr.gov.br

T.

fabian.trelha.gmailcom

luiz.amaral.londrina.pr.gov

pedro.sella@codellondrina.pr.gov.br

roberto.junior@londrina.pr.gov.br
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......... denisesapia@cotiabiondrina.pcsov.br
13

.. ............. . _
COHAB — Companhia de
Habitaclo de Londrina

Denise Salton Sepia SUPLENTE

Kenna Beatriz Kreling Ozório TITULAR karina.ozorio@cohabiondrina.pr.gov.br
14

ecliton151@yahoo.com.br15 FEL — Fundacgo de
Esportes de Londrina

Winton dos Santos Pimentel

Jefferson Del Fraro jefferson.fraro@londrina.pr.gov.br
16

cristiano.bragatto@londrina.pr.gov.br
17 GABINETE DO PREFEITO Cristiana Luiz Bragatto Rodrigues SUPLENTE

Luiz Penteado Figueira de Mello TITULAR figueira@londrina.pr.gov.br
18

39

IPPUL

Alexander Marchiori TITULAR a exgarcez@gmailcom

TITULAR
_

amanda.salvioni@londrina.pr.gov.br
a20 Amanda Salvioni Sisti

Ana Flavia Galinari TITULAR ana.galinari@londrIna.pr.gov.br
21

22 Carina Ferreira Barros Nogueira TITULAR carina.nogueira@londrina.pr.gov.br
......,;(....,T e -le .

caroline.benek@londrina.pr.gov.br
23
----I
24

Caroline Nascimento Benek TITULAR

Claudione Bruschi de Menezes TITULAR claudione.bruschi@londrina.pr.gov.br

Cristiane Biazzono TITULAR cristiane.biazzono@londrina.pr.gov.br
25

Denise Maria Ziober TITULAR denise.ziober@londrina.pr.gov.br26

27

28

te.

ill
Elisabeth Aparecida Alves TITULAR elisabeth.alves@londrina.pr.gov.br

Jefferson Eduardo Callegari TITULAR c.allegarl@sercorntel.aorn.br

29 Juliana Alves Pereira Tomadon TITULAR juliana.alves@londrina.pr,gov.br

30 Maria Eunice Garcia Ferreira TITULAR marla.eunice@londrina.pr.gov.br

31 Rachel Zekveld Daher TITULAR rachel.daher@londrina.pr.gov.br

32 Reinaldo Gomes Ribeirete TITULAR reinaldo.ribeirete@londrina.pr.gov.br
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33

34

35

Robson Naoto Shimizu TITULAR robson.shimizu@londrina.pr.gov.br

RosalyTikako Nishimura TITULAR tikako.ippul@gmail.com
9.4! .1 c

Valter Vinicius Vetore Alves TITULAR
„

Vinkius.alves@londrina.pr.gov.br ..

36 SEMA- Secretaria
Municipal do Ambiente

Bruno de Camargo helenies— SUPLENTE bruno.camargo@londrina.pr.gov.br

37 Paulo Roberto Guilherme TITULAR paulo.semagahotmail.com

38 SERCOMTEL José Carlos da Silva TITULAR

SUPLENTE

jose.carlos@sercomtel.net.br

39 Widney Gonçalves Moreira widney.moreira@sercomtel.com.br

40 SMAA - Secretaria
Municipal de Agricultura
e Abastecimento

Elton Manoel Sacoman Longo TITULAR eiton.longo@londrina.pr.gov.br

41 Osvaldo de Souza Campos Junior SUPLENTE cosvaldo.scluzatalondrina.pr,gov.br

42 Paulo Gonçalves da Silva TITULAR paulopgs62@gmail.com

43 SMAS - Secretaria
Municipal de Assistência
Social

Clarice Junges SUPLENTE clarice.lunges@loncirina.pr.gov.br

45

Simla Machado Mustafá TITULAR

-R-- --sola-nge.batigliana@londrina.pr.gov.br

samia.mustafa@londrina.pr.gov.br

1
4.

RAC - Secretaria -
Municipal de Cultura

Solange Cristina Batigliana TITULA

46

47

SMDS-Secretaria
  Municipal de Defesa

Social

Demerval Anderson do Carmo TITULAR demervalandersonti)londrina.pr.govIr if
Eliel Costa dos Santos SUPLENTE-  eliel.costa@londrina.pr.gov.br

48
,
49

SME -Secretaria
Municipal de EducacSo

Amauri Sanchez SUPLENTE asanchez0459@gmail•com

Patricia Campana de Castro Fávaro TITULAR patricia.favaro@londrina.pr.gov.br

50

si

. ..
Liza Araki Nagayama 

_...
SUPLENTE eiza.nagayama@londrina.pr.gov.br

Fabian° Nakanishi
....... .

TITULAR fabiano.nakanishi@londrina.pr.gov.br
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52
......__
53

54

SMF - Secretaria
Municipal de Fazenda

Liliana Tolari Franca SUPLENTE lilianalranca@londrina.pr.gov.br
. 

Lucimara de Oliveira Santos TITULAR lucimara. ntas@londrina.pr.gov.br

Nicolsen Barros Silva TITULAR nicolsensilva@londrina.pr.gov.br

55 SMGP - Secretaria
Municipal de Gestic)
Pública

Claudemir VIlatta
..

TITULAR claudemir.vilalta@londrina.pr.gov.br
,

56 Edson Luiz Baratto SUPLENTE edsonbaratto@hotmail.com-

57

SMOP - Secretaria
  Municipal de Obras e

Pavimentação

..............
Alexandre Andrade Addario SUPLENTE alexandre.addario@londrina.pr.gov.br

58 Henrique Westin da Rocha TITULAR henrique.rocha@londrina.pr.gov.br

59 Khalil Audibert Nader SUPLENTE khalil.nader@londrina.pr.gov.br

60
 .._..,

63.

Marcelo Pagotto Carneiro TITULAR marcelo.carneiro@londrina.pr.gov.br

IVIathetts de Melo Barbosa TITULAR matheus.barbosa@londrina.pr.gov.br

62 Nicolas Henrique Pedrosa SUPLENTE

63 SMPOT-Secretaria
  Municipal de

Planejamento,
Orçamento e Tecnologia

 ........._............
Alexander Korgut

.
TITULAR alexander.korgut@londrina.pr.gov.br

64 Adilson Nalin Luiz TITULAR adilson.nalin@londrina.pr.gov.br

65 SMPM - Secretaria
Municipal de Políticas
para Mulheres

Elaine Ferreira Galva() SUPLENTE mulher@londrina.pr.gov.br

66 Nanci SkauKemmer de Moraes
_

TITULAR nancisnoraes@londrina.pr.gov r

67
.._..

1 68

SMTER .Secretaria
Municipal do Trabalho
Emprego e Renda

.._ ..
Joenes Veloso de Alcântara Junior TITULAR oenes.junior@londrina.pr.gov.br

Milton Velei de Aquino Junior SUPLENTE milton.velei@londrina.pr.gov.br

t PP IA_ Al.}A L. A, te

._ ... .
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TITULARES

SUPLENTES
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2.7. Resultados do 50 Fórum de Participação
Espirito Santo e Região Oeste

O Fórum de Participação na Região Oeste da cidade também foi direcionado ao Distrito de
Espkito Santo e ocorreu em 15/03/2018, de 19h ás 22h na Escola Municipal Nina Gardemann, no

Jardim Tóquio. Estiveram presentes 66 representantes da Sociedade Civil, do Grupo de

Acompanhamento, Grupo de Cooperação Técnica e Camara Municipal de Londrina.

As planilhas abaixo apresentam as questões orientadoras do debate elaboradas pela equipe

do 1PPUL e as respostas indicadas pelos participantes durante os debates em cada grupo. Essas
informações deverão compor o Diagnóstico do Município como um todo, com a identificação das

deficiências e potencialidades para posteriormente, na Etapa3, subsidiarem a elaboração de
propostas e diretrizes da lei do Plano Diretor.

Além dos 04 grupos temáticos, foi necessário criar um 5° grupo denominado "Distrito de
Espkito Santo" para atender As reinvindicações de alguns participantes com interesses

específicos em relação ao meio ambiente e economia.

A reunião foi registrada em Audio e video e os resultados dos debates em cada grupo
temático são apresentados a seguir.

•

Participação da sociedade civil na Região Oeste e Espirito Santo em comparação aos
demais grupos envolvidos na Revisão do KUL

GRUPO DE GRUPO DE SOCIEDADE
ACOMPANHAMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA
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QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar possiveis dificuldades ou deficiências em

relação ao acesso e ir estrutura dos serviços.

- Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentos
nas areas da Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte;

Considerando as necessidades de grupos específicos como, por
exemplo, idosos, mulheres, indígenas, população negra, entre
outros;

SAÚDE
1. Como é estrutura do serviço de saúde: o atendimento; a

estrutura fisica; a qualificação dos profissionais de saúde? As
Unidades de Saúde fazem o papel da saúde preventiva?
acesso aos serviços é facilitado? Vocês conhecem como
funciona o sistema de saúde (para onde devem ir quando
precisam)?

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- A unidade básica não supre a demanda do primeiro atendimento, "Falta médico";
- O eixo de atendimento a saúde deveria ser omesmo para todas as UBS;
- Precisa contratar médico para a unidade do Alvorada;
- UBS: promoção e prevenção, deveria ter algumas especialidades;
- A população não tem informação sobre oserviço básico de saúde;
- Falta médicos e equipe para cobrir todas as demandas;
- Parque Alvorada diminuiu demanda;
- Londrina não recebe recursos dos municípios da macrorregdo, não tem cinheiro;
- Faltam salas no posto de saúde do Tokio;
- Dinheiro de Londrina é usado para suprir necessidades de outros municipios;
- O município esta em defasagem no serviço em areas mais vulnertveis;
- ANB - Ass. Nove Bairros - UBS Alvorada: prédios inadequados, saúde tam ilia, intensificar a

educação da saúde preventiva;
- As pessoas não conhecem o sistema de saúde;
- Falta acesso ao Posto de saúde para cadeirantes;

Atendimento de 200 pessoas por dia em média, a demanda da região diminuiu;
- Como resolver o problema de Londrina se Londrina absorve as demandas regionais,
- UBS: o município tem recurso somente para atendimento dos londrinenses;
- Falta de transparência sobre o recurso dos consórcios de saúde;
- As pessoas procuram á emergência, na UBS a maioria dos usuários é por tratamento;
- Cultura e i,formação sobre o serviço desde a infância;
- SaCide:melhor gestão dos recursos disponiveis nas denials esferas de governo;
- Columbia, Sabara e João Turquino: saúde mental é atendida pela assistência social - precisa de

aporte;
- Demora nas consultas de especialidades;
- A assistência acaba atendendo os problemas da saúde,
- Atendimento de urgência tem acesso/transporte os demais não tam;
- Faltam passes de ônibus para pessoas mais pobres para irem a consultas;

Solução de mobilidade para deslocamentos de usuários em tratamento;
- Serviço especial de transporte coletivo para o sistema de saúde;
- O passe de transporte: falta para quem precisa dos serviços de saúde - recai na assistência

social;

Região Oeste A:
- Apenas uma UBS, houve crescimento de bairros e população e não houve ampliação dos

serviços, precisamos de mais (Ina UBS para região e vale transporte para demandas de saúde;
- Prevenção para saúde mental:

Ampliar equipes do NASF, 
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t.

ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E MULHERES
2. Que tipo de projetos, convênios e espaços atendem estes

grupos? São suficientes?

- GRAS Oeste A: aguarda a constituição da sede própria;
- GRAS atual não possui: acessibilidade, sigilo prof issional: espaço adequado para atendes a população:
- Trabalhos descentralizados das equipes do CAPS:
- Comunidade da região do Lawlor - participativo -contribuição para toda a comunidade;
- Não ha participaçães efetivas da população dos nave bairros -(Bancários, Edi, Champagnat, Sumaré, etc);

Já existe integração ante saúde e assistancia, mas ainda temos número muito altos de casos com drogas,
necessita descentralização;

- Não tem sistema de hformaçães único entre todas os serviços;
- 30% dos recursos das políticas sociais não são utilizados para os serviços; desvios;
- As pessoas não conhecem o sistema de saúde, poder público tem que informer;
- A equipe da saúde trabalha muito, a rruito importante;

Região Oast)) A:
-- Aguardamos a construção da sede do CRAS Oeste A;
-- Não existem projetos na Area culttral e de esportes;

ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E MULHERES
3. Que tipo de projetos, convênios e espaços atendem estes

grupos? São suficientes?

- Falha no zoneamento;
- Toda conferencia: Ensino Media, melhor ensino, Integral, Atendimento as mulheres;
- Não tem conselho tutelar na região oeste;

CULTURA, ESPORTE E LAZER
4. As pessoas aqui participam de ações culturais? Conhecem a

agenda cultural do municipio? O que poderia ser apontado
como positivo e negativo nos espaços destinados ao lazer e ao
esporte da região?

- Associação de bairro precisa ser mais ativa em cobrar manutenção dos espaços publices;
- A população não acessa as informações sobre a cultura, nap sabem o que a PROMIC;
- Alvorada - estão fazendo um profeta para a população ajudar a manter a amp;
--- Região muito bonita que precisa melhorar espaços públicos de lazer, esporte e saúde;
- Não tem manutenção dos espaços públicos: praças e academias;
- A F8.. tem vários projetos importantes no esporte;
- Projetos de revitalização das praças - projeto da Associação dos Nove Bairros, mais projetos de segurança

pública;
- Recursos para habitação social, preservação da area ambiental e construção de pa-ques lineares;

Região Dome A:
- Não existem projetos na atea culttral e de esportes;

EDUCAÇAO
6. Considerando: o número de escolas e CMEIS; as vagas

existentes, a atuação dos servidores, a formação profissional
das pessoas que atual nas escolas etc. 0 sistema de educação
supre as necessidades da população?

- Secretária da Educação só tem um psicopedagogo para  Londrina inteira;
. Falta de atendimento psicológico nas escolas prejudica o aprendtado, e obriga a buscar pelo servioa privado;

-- Empregos ofertados - maior qualificação -faltam investimento na educação;
- Baixo nível de hstruçao gera trabalhadores com baixos salários;
- Busca par profissionalização e não tern oferta;
- Falta profissional capacitado para diagnosticar dficuldades na escola,
- Deve ser respeitado ozoneamento - estão implantado empreendimento onde não pode (Nilson Ribas - Ferro

Velho):
-- Não ha distribuição de rerda dicaz - jovens procuram capacitagao - fila investimento nos jovens;
-- Não tem escola estadual (Saba-4 e João Turquino);
- Falta mobilidade na região da PUC falta previsão de vias de acesso, dificuldade na circulação das pessoas;

Região Oasis A:
- Precisa de escola de Ensino Made;

Ampliação de vaga pa-a Educação klantR:
- Serviços e projetos para adolescentes e ¡ovens;
- Descentralização do CAPS;
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE -
Objetivo: identificar problemas de circulação,
pontos de conflito, manutenção e ampliação

das vias e transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)
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- Considerando a predominância dos reiculos Negativos
individuais no trânsito da cidade (carros e - Terminal "Calçada" Catu a i: Falta espaço, não protege da Chuva.
motocicletas). - Banheiro do terminal Catuai: precisa de melhoria.

- Considerando o deslocamento em horários - Terminal Central: Elevador constantemente quebrado, elevador pequeno, escada rolante constantemente
especificas ccrno entrada esaida do trabalho e quebrada, com goteiras, embarque e desembarque, corredor escuro, tirar os pontos de recarga de cartão de
da escola (horários de pico): dentro do terminal.

-Considerando os deslocamentos diários antra os - Terminal Regional: Embarque e desembarque.
Distritos, cidades vizinhas e a cidade de - Terminal Oeste: cobertura não protege da chuva (qualquer chuva).
Loncinna; - Atendimento truculento dos seguranças nos terminais: falta capacitação aos funcionários terceirizados.

'I. Qual a sua opinião sobre o transporte - Falta atendimento de emergência permanente nos terminais.
coletivo e o transporte não motorizado - Falta de campanha para instruir mulheres sobre direito de parar o einibus em qualquer ponto após as 22:00.
(ônibus, bicicleta, a pé)para o
deslocamento antra Bairros, Distritos de

- Faits pontos de recarga de cartão em outros locais.

Londrina e também para as cidades
vizinhas?

- Considerando a localização das Areas Negativos
residenciais e a distribuição de comercio,
serviços e indústrias em diferentes regiões do

- Frequência e itinerário da linha 904.
- Pontos de ónibus sem abrigo na linha 808.

município; - Frequência da linha 808 (interrupção dos horários da manhã e da tarde).
2. Qual sua opinião sobre os deslocamentos - Av. Tiradentes: panto do banco Bradesco só tem ponto (palito), acumulo de agua no "0" dos novos

antra o local de residência e o comércio,
serviços, dos postos de trabalho etc.?

abrigos.
- Atendimento da 303 não vai ao terminal Central.
- Frequência baixa da linha 303 (ofertar dois sentidos simultaneamente).
- Falta de abrigos nos pontos de ônibus na região Oeste.
- Frequência baixa da linha 931.
- Linha 933 foi retirada (retomar com a mesma rota).
- Linha 934 foi retirada (retomar com a mesma rota).
- Falta linha alternativa entre Santa Rita e Leonor.
- Falta de oferta de ônibus nos finais de semana
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3. Qual a sua opinião sobre a ampliação das
vias existentes para acomodar maior
quantidade de veiculos?

4. Qual sua opinião sobre as vias que fazem a
ligação entre bairros, Distritos de Londrina e
também com as cidades vizinhas?

5. Qual a sua opinião sobre as calçadas
existentes nesta região do município?

Negativos
- Falta ligação das ruas: Pedro Nolasco e Francisco Aloes Sobrinho.
- Falta de ligação / abertura da Avenida Constantino Pialarissi.
- Falta ligação da Rua Tanganica (itinerário 414/428): Jardim Santo Andre e Jardim Barcelona Jardim
Versalhes e Jardim Tóquio.

- Falta de manutenção das calçadas.
- Falta continuidade da Avenida Luigi Amorese
- Falta de manutenção das praças e academias ao ar livre.
- Fluxo intenso: Avenida Tiradentes e Avenida Rio Branco sentido norte.
- Fluxo intenso: Rua Ana Porcina de Almeida.
- Falta de ciclovias e ciclo faixas: sem conexão das existentes.
- Gargalo de trânsito na Avenida Leste Oeste com Avenida Rio Branco.
- As praças da região Oeste estão sujas, equipamentos quebrados, mato alto, calçadas no entorno.
- Falta de manutenção de pavimento asfáltico.
- Problemas de fluxo na Avenida Maringá.
- Calçadas da região Oeste não tem acessibilidade, lixeiras, Arvores e postes dificultam a locomoção.
- Falta ciclovia na Avenida Arthur Thomas (Excesso de velocidade dos veiculos).
- População de rua aumentando consideravelmente e nenhum serviço descentralizado.
- Falta segurança nas travessias de pedestres da Avenida Tiradentes.

- Urna etapa apenas para apontar as problemas com poucos representantes dos diversos bairros da zona
oeste e corn baixa divulgação é muito pouco, não da para identificar todos os problemas.
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TEMA QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes A urbanização e aptidão
para atividades produtivas; identificar Areas deficitárias ou

prioritárias para preservação ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- Considerando a disponibilidade de terras para agricultura posrnvos
no município; - Londrina a uma cidade comercial e agricola

- Potencial para turismo rural na Mata dos Godoy
- Considerando a existência de Areas de proteção ambiental _ Turismo rural, restaurantes rurais, barreiras ambientais
e paisagens naturais; - Horta comunitária da região funciona bem

- Considerando a infraestrutura existente na Area rural; - Região Norte da Zona Oeste: Pool de combustíveis, Bratac, Cativa, PR 445

- Considerando as oportunidades de trabalho e consumo no - Patrimônio Espirito Santo, Mata dos Godoy, Zona de Amortecimento

setor da agricultura; NEGATIVOS
1. Quais silo os atrativos e as limitações que Londrina - As limitações do meio ambiente e estrutura ferroviária irnpeclem o desenvoivimento econômico da

Z tem para o desenvolvimento do setor da região
agricultura? - HA barreiras para explorar economicamente a area rural

- Areas de mananciais são localizadas na Zona Oeste e passam pela Mata dos Godoy
- Preocupação desenvolvimento xmananciais
- Maioria dos moradores da região trabalham no centro/comercio

- Considerando a localização e as qualidades de Londrina
em relação aos polos industriais e de logística do Brasil;

POSMVOS
- Acima do pool de combustiveis: não tem equipamentos públicos e residências, pode ser polo para

2 - Considerando a necessidade de aumentar postos de
indústrias mais pesadas

- Potencial industrial na estrada da Perobinha
trabalho no município - Ruas Serra da Esperança e Serra dos Pirineus zoneamento residencial mas potencial industrial e

- Considerando a localização dos terrenos disponíveis e
adequados;

comercial

NEGATIVOSO 
Z

- Considerando a existência de grandes areas de proteção - Vila Industrial na Rua Albert Einstein: zoneamento residencial não permite indústrias

0
ambiental; - Ruas com apelo comercial, mas corn zoneamento restritivo

(...) - Proximo a Rua Albert Einstein: ruas comerciais que so funcionam a noite (bares)
tU limitações - Ruas permitem bares mas não permitem indústrias -fecharam muitos barracões

•
2. Quais são osatrativose as que o - Limitar metragem de grandes mercados na rua curva depois dos correios (impacto de trasito)

município de Londrina tem para as atividades (apontado no mapa) e liberar para pequenos mercados
industriais? - Bairro Columbia - final da Rua Vinicius de Moraes: descontinuidade de vias (fundo de vale)

- Ligar Av. Waldemar Spranger com fundo do bairro Columbia ate a PUC
- Final da Rua Vinícius de Moraes: problema de descarte de lixo e descontinuidade das vias
- Problema com transposição da linha férrea
- Ocupações irregulares nas areas da linha férrea (industriais)
- Resolver questão fundiária com areas da ferrovia para prom over indústrias
- Margens da ferrovia são subutilizadas para indústrias3.
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3. Qual a sua opinião sobre a localização e
infra estrutura das indústria s existentes?

- Resolver a questão da doação de terrenos da ferroviaria para desenvolvimento
- Não pode propagar abertura de indústrias onde não pode (bacia do Jacutinga)
- Região do pool de combustíveis 4 subutilizada: tem potencial industrial
- Melhorar acesso das Areas próximas ao pool para a PR 445
- Integração viária da Rua Antônio de Carvalho Lage Filho com Rua Primo Cam pana
- Raver diretrizes viárias da area do pool
- Falta de discussão e planejamento da Prefeitura sobre a area do pool
- Rever zoneamento no pool (potencial mais pesado)
- Estudo e compatibilização do zoneamento na divisa com Cambé

- Considerando que o setor de serviços de Londrina atrai
moradores de toda a região POSITIVOS

- Considerando os custos com a infraestrutura urbana de - Zoneamento da Av. Voluntários da Pátria: potencial comercial

apoio ao setor de serviços - Potencial: entre PUC, UEL e Faculdade Arthur Thomas
- Região do Bandeirantes, perto da UEL e PUC: potencial para comércio, serviços, moradia

- Considerando que os postos de trabalho em Londrina se
concentram no setor de serviços NEGATIVOS

- Considerando a localização e os tipos de - Bandeirantes: falta lotérica, farmácia que abra A noite e agencia bancária
serviços/comercio existentes na area urbana; - Só tem uma agencia dos Correios

- Ter mais comercio a noite: promove segurança
4. Qual a sua opinião sobre a concentração de - Farmácias não abrem mais a noite por causa de segurança

serviços/comércio em bairros ou rua s especifica s da - Vias, calçadas ruins para os idosos (bairro com muitos idosos)
Area urbana? -- Bairro já foi mais seguro

- Adaptação do bairro para os idosos
- Rua Vaidomiro Fernandes tem muito transito
- ElVs precisam ouvir o bairro
- Rua Prefeito Faria Lima: não tem comercio para atendera região
-- Falta estrutura perto das universidades, precisa ter mais zoneamento comercial
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5. Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de
cultura e lazerexistentes? (parques, fundos de vale,
patrimônio histórico). Onde se localizam?

6 A realidade desta região do município oferece
oportunidades de emprego, consumo, informação e
serviços socials?

POSITIVOS
- Lazer Sociedade Rural 6 o grande atrativo
- Rua Serra da Esperança; praga corn academia ao ar livre aumentou o fluxo de pessoas
- Vale do Rubi: skate e bicicleta
- Contour e Armazém da Moda são muito utilizados
- Durante o dia o bairro é bem atendido por mercados

Explorar potencial das hortas comunitárias
- Bairro tem Corpo de Bombeiros

Areas verdes, fundos de vale tem muito potencial
- Explorar potenciais lagos, fundos de vale

NEGATIVOS
- Nas margens das vias de acesso ha estrutura, dentro dos bairros, menos
- No bairro não ha muitas ofertas de trabalho (pessoas saem do bairro para trabalhar)

Maioria dos vizinhos é aposentado
- Muitos pontos de descarte de lixo nos fundos de vale e terrenos vazios

Data ociosa atrapalha muito (lixo)
- Melhorar estrutura fundos de vale Córrego Barore
- Escola precisa de mais cuidados (manutenção, dedetização) (traz escorpião, baratam,

cupim) 
POSITIVOS

- Tem serviço social nos bairros
- Tem potencial, porém não é explorado por dificuldade do zoneamento (comércio)
- Focar em comercio que não incomode os vizinhos nas Vas principais
- Tem potencial para moradia estudantil próximo das universidades
- Fortalecer o comercio
- Potencial para indústrias nos bairros Santa Rita 3 ou 4: pequeno e médio porte

NEGATIVOS
- Rua Deputado Nilson Ribas tem zoneamento que não permite comércio
- Problemas com o zoneamento
- Descarte de lixo em rua de pedra acima da ferrovia, próxima ao pool de combustíveis

Muito descarte de lixo proximo à ponte ferroviária: Rua Graciliano Ramos
- Bairro antigos que envelheceram
- Guarda municipal na entrada/saida da escola por causa do trânsito 
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Debate em Grupo com o tema "Economia e Meio Ambiente" na Região Oeste

Apresentação das atividades Esclarecimentos sable o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Apontamento dos problemas e potencialidades

Síntese dos apontanentos Exposição à plena ria
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QUESTOES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar padrões de uso! ocupação do solo e

tendências de expansão urbana

ASPECTOS Posrrivos E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

- Considerando a existência de Areas urbanas vazias Pontos negativos:

OU pouco utilizadas; - Poder público deve monitorar Areas vazias
da PUC

- Considerando a infraestrutura e serviços ao redor das - Percepção de Areas desocupadas e abandonadas principalmente abaixo
- Versalhes — terrenos vazios falta infraestrutura para vender os terrenos

Areas vazias; Terreno não parcelado, sem asfalto 6 depósito de lixo
- Considerando os recursos públicos disponíveis para

obras e construção; Pontos positivos:
- Considerando a localização da maioria das moradias - Moradores se organizam para revitalizar praça
para famílias de baixa renda; -Boa qualidade de vida
1. Qual a sua opinião sobre as Areas vazias com - Hoje 6 ainda uma das melhores regiões para morar

localização mais central? E as Areas vazias - Diferencial zona oeste: Residências simples, mais sem favelas # a zona norte

com localização mais periférica? - Região não tem muitas ocupações irregulares

M - Considerando a distribuição e os tipos de comércio, Pontos positivos:

serviços e indústrias existentes na Area urbana; - Bandeirantes tem bom centro comercial

Cd
=I—

- Considerando a localização das Areas residenciais e
a quantidade de moradores existentes em cada parte;

- Comércio 6 atrativo e não 6 incômodo (Ex: Pequeno centro Arthur Thomas)
- Distribuição de características: Residencial, residencial edifícios, comercial próprio

= Considerando "HABITAÇÃO" como um conceito que
para residência

- Manter as zonas com suas características
1.,. inclui a casa, infraestrutura urbana e serviços sociais,

locais de lazer, trabalho, consumo etc. Pontos negativos:
- Considerando a existência de córregos e fundos de - Falta ecoponto, mais próximo para não ter depósito de lixo

vale em todas as Areas urbanizadas do município; - Organização/distribuição de comércios 6 ruim
2. Qual a sua opinião sobre a localização das - Faltam mais ruas comerciais no bairro (Versalhes)

Areas residenciais e as atividades comerciais / - Tókio comercio mal distribuído e misturado com residência ( falta pequeno centro

industriais? comercial)
- Versalhes sem mercado, (estrutura)
- Deputado Nilson Ribas não tem mais vocação para residência, deve ser comercial
- Poucas indústrias na região
- Falta incentivo para Area industrial existente
- Para ser rua comercial: "continuação da castelo branco"
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3. A realidade desta região do município oferece
qualidade de "HABITAQ AD" para os
moradores?

Pontos negativos:
- Faltam passarelas na rodovia (pede celeridade)

Falta equipamento educação CMEI
- Sai do Tákio para levar crianças no Bandeirantes
- Escola sem cobertura na quadra
- Ponto de drogas ao lado do distrito desativado
- Asfaltar via de fundo de vale do lote não parcelado e a primeira (topo)
- Organizar ponte e rotatória (rua que sobe para UEL) Constantino

Comerciantes adotam canteiros
- Terreno do antigo viscardi esta abandonado
- Ponte com erosão do barranco e acumulo de agua
- Rua Quata com acumulo de Agua
- No final da Faria Lima já tem e estão sendo construidos muitos residenciais, mais o

transito não flui, principalmente em horário de pico
- Falta segurança pública (Associação dos nova bairro)
- Posto de saúde mal posicionado
- Quadra de esportes abandonada, pista de caminhada (sem calçadas nos fundos de

vale), falta ciclovia
Canteiro central da Tiradentes poderia ter ciclovias = leste/oeste
Ciclovia e calçada para UEL (nem peia faria lima e pela castelo)

-3° distrito sera desativado, area esta vazia e (governo estado), prefere retomar para
CME I

- Associação/centro cultural para comunidade/capacitaçães
- Repensar formato de participação popular
-Hospital zona oeste (chácara verpa) ao lado da PUC

Executar anel de integração (PUC, serra dos Pirineus duplicação) rediscutir
- Somente uma passagem do Columbia para o centro pelo fundo de vale

Positivos
- Rios são diferenciais da região (preservação)

Importância de manter as areas verdes
- Moradores se unem para revitalizar praças (sem iluminação) com recurso próprio,

faltam projetos 
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4. Qual a sua opinião sobre as Areas de proteção
ambiental dentro da Area urbana (fundos de

Negativos
- Falta participação e preparo popular (oeste é melhor que as outras), diminuído por

causa do descaso politico
vale, parques, etc.)? - Falar e ser ouvido falta divulgação na mid ia ficam confusas, devem restringir ao

longo processo
- Faltam representantes da população nos bairros (não foi atendido nenhum oficio)
- Monitorar áreas vazias/ abandonadas e fundos de vale para não ser ocupadas
- Não tem ação pública nos fundos de vale que são um diferencial do bairro
- Descaso com rios e Areas de proteção ambiental, existe potencial de áreas de lazer

que não estão estruturadas
- População desabafa na rede social
- Falta o retorno do poder público A respeito das solicitações da população
- Córregos e fundos de vale abandonados (depósito de lixo)
- Vales precisam de revitalizaçâo no parque

- Considerando as áreas de proteção ambiental; - Imóvel deve ter função social (desapropriar)
- Considerando as divisas com as cidades vizinhas; - Problema segurança, lixo ocupação irregular
- Considerando as diversas formas de crescimento da - Antes da expansão, tem que ter fiscalização nos vazios abandonados

ocupação urbana (indústrias, habitação, - Fundamental IPTU progressivo para áreas desocupadas
condominios, edifícios altos, serviços, negócios, - Zona oeste abaixo da 445 precisa de emprego
turismo, etc) - Política pública para função social ocupar Areas vazias e abandonadas

5. Qual a sua opinião sobre o aumento da area -Fortalecimento das Areas abandonadas
urbana?

6. 0 aumento da Area urbana A desejável nesta
- Zona oeste pode ser extensão da gleba com a urbanização
- Melhorar divulgação (rádio/TV, carro de som — fundamental 3 dias antes, ações

região do município? Se sim, quais são os sociais)

tipos de atividade e construções mais - Faltam representantes de fato, não representando interesse particular

adequados para as novas Areas? - Poder público deveria incentivar iniciativas populares
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Debate em Grupo com o tema "Estrutura Urbana" na Região Oeste

Apresentação das atividades

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Síntese dos apontamentos

Apontamento dos problemas e potencialidades"

Apontamento dos problemas e potencialidades

Exposição à plenária
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QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE

Objetivo: identificar possive Is dificuldades ou deficiências em
relação ao acesso e A estrutura dos serviços.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE

(Londrina Existents)

- Considerando as demandas sociais que envolvem os atendimentos nas
áreas da Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte; - Educação sim. Escola (por exemplo) tem até ensino médio.

- Considerando as necessidades de grupos específicos como, por
exemplo, idosos, mulheres, indígenas, população negra, entre outros; - Transporte Escolar bom

- Capela Mortuária ok.

,
A Estrutura e os Serviçosexistentes de Educação, Saúde,
Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte suprem as
necessidades da Comunidade? Os serviços silo a ce ssiveis?

- Saúde não. Não há posto de saúde, médico atente uma vez por semana no
Patrimônio Regina (moradores do Espirito Santo são cadastrados lá no
Patrimônio, embora os da área urbana do Distrito estejam mais próximos

Que tipo de projetos, convênios e espaços (educação, meio
ambiente, saúde preventiva, cultura, etc.) poderiam ser ofertados
para melhorara vida da comunidade?

do Distrito Sede).

- Saúde: Serviço de Atendimento emergencial ruim, SAMU demora para
chegar, os moradores costumam levar os pacientes para o Hospital no
Distrito sede em carros próprios (4 mais rápido).

Qua is os problemas socials e estruturais que causam maior
dificuldade no dia a dia das pessoas na região onde moram? - Necessário avaliar interferências no aquifero (relação com abastecimento

O (desemprego, acessibilidade, segurança, moradia etc.) de água).

Nas estruturas existentes (UBS, Escolas, CMEIS, CRAS, CREAS,
pragas etc. ) o atendimento é realizado de forma satisfatória?

- Serviço de abastecimento de Agua: necessidade de represas e
reservatorios (Sanepar).

- Péssima condição das águas, falta tratamento de esgoto.
Por que você gosta (ou não) de morar aqui?

- Coleta de Lixo: Muito Lixo (Entulhado). Tem Coleta, mas não tem seletiva.

i, LU - Segurança: Abaixo assinado para viatura policial.

- Problema segurança (PM leva quanta tempo? 45 minutos)
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TRIM QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE

Objetivo: identificar possíveis problemas de circulação, pontos de conflito,
manutenção e ampliação da malha de vias e de transporte coletivo.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)
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- Considerando a predominância dos veículos individuais no trânsito da cidade
(carros e motocicletas);

- Considerando o deslocamento em horários específicos como entrada e saida do
trabalho e da escola (horários de pica);

- Considerando os deslocamentos diários antra os Distritos, cidades vizinhas e a
cidade de Londrina;

Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e o transporte não motorizado
(ônibus, bicicleta, a 0) pain o deslocamento antra Bairros, Distritos de
Londrina e também para as cidades vizinhas?

- Transporte Coletivo bom
- Pantos ônibus precário (tipo palito de madeira)
- Transporte Escolar bom

- SAMU demora para chegar, os moradores costumam levar os
pacientes para o Hospital no Distrito sede em carros próprios
(6 mais rápido).

- Considerando a localização das areas residenciais e a distribuição de comércio,
serviços e indústrias em diferentes regibes do município;

Qual sua opinião sobre os deslocamentos antra o local de residência e o
comércio, serviços, dos postos de trabalho etc.?

Qual a sua opinião sobre a ampliação das vias existentes para acomodar maior
quantidade de veículos?

- Dependência de shopping (para trabalho, comércio e
serviços): deparam-se com problemas de Transito I
congestionamento (Ayrton Senna, Madre Leonia Milito)

Qual sua opinião sobre as vias que fazem a ligação antra bairros, Distritos de
Londrina e também com as cidades vizinhas?

Qual a sua opinião sobre as calçadas existentes nesta região do município?

- Melhorar Ligação do Distrito Espirito Santo (area urbana) corn
Patrimônio Regina (trajeto perigoso).

- Questionam como seria possivel duplicar a PR 445 em trecho
que se encontra na Zona de Amortecimento da Mata dos
Godoy? (Estado)

- Estradas rurais horríveis Pavimentação, acostamento e
alargamento

- Desejo para 10 anos estradas as faltadas

- Necessárias melhorias para calçadas
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MIA QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE
Objetivo: identificar condicionantes A urbanização e
aptidão para atividades produtivas; identificar Areas

deficitárias ou prioritárias para preservação
ambiental.

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

AGRICULTURA -
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2
Lii

A
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O
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O
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INDÚSTRIA
- Considerando a localização e as qualidades de
Londrina em relação aos polos industriais e de logistica
do Brasil
- Considerando a necessidade de aumentar postos de
trabalho no município
- Considerando a localização dos terrenos disponíveis e
adequados
- Considerando a existência de grandes areas de
proteção ambiental

Quais são osatrativos e as limitações que o
município de Londrina tem para as atividades
industriais?

Qual a sua opinião sobre a localização e
infraestrutura das Indústrias existentes

- Interesse na Industrialização.
- Proprietários de terras e moradores tem interesse de investir, ate mesmo com as mitigações

dos empreendimentos em estudo, porém são barrados (pelas restrições Zona de
Amortecimento).

- Segundo moradora, a situação da Zona de Amortecimento da Mate dos Godoy trata-se de
"Briga Política'. De Imediato, o que considera possível priorizar é a Revisão do Plano de
Manejo.

- Reivindicar a revisão do Plano de Manejo,

- Falando da região como um todo, preocupam-se com a zona de amortecimento. A zona de
amortecimento impede o desenvolvimento.

- Interesse do grupo maior permissão para a região (limitada pela zona de amortecimento).

- Encontrar uma solução razoável (meio termo) para evitar irregularidades.

- Ação da ONG ocorreu a partir do avanço do perimetro urbano na zona de amortecimento
(ponto de irregularidade indicado)

- Como aprovar o plano diretor com o perimetro na zona de amortecimento (recuar)?

- Intenção do grupo de apoio do município sobre a Zona de Amortecimento e Plano Diretor que
reflita o interesse (dialogando com o Estado).

- Não se sentem representados pela ONG MAE que defende o congelamento: "quem representa
são os produtores e moradores".

- Representação deve ser pela associação de moradores (levantaram questionamento a
respeito da generalização dos apontamentos feitos por um ou outro munícipe, que não
expressariam o ponto de vista de todos ou da maioria).

SERVIÇOS
- Considerando que o setor de serviços de Londrina
atrai moradores de toda a região
- Considerando os custos com a infraestrutura urbana
de apoio ao setor de serviços

- Taquaruna, São Luiz, Patrimônio Regina e Espirito Santo não conseguem aprovar comércio e
serviços. Esta Suspensa emissão alvarás de licença (possivelmente por cause do
Zoneamento).
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- Considerando que os postos de trabalho em Londrina
se concentram no setor de serviços
- Considerando a localização e os tipos de
serviços/comércio existentes na área urbana;

Qual a sua opinião sobre a concentração de
serviços/comércio em bairros ou rua se specifica s
da Area urbana?

Qual a sua opinião sobre os eventos e espaços de - Alegam desproporcionalidade da Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy em relação ao

cultura e laze r existente s? (parques, fundos de vale,
patrimônio histórico). Onde se localizam?

Parque.
- Passeio turístico, estrutura! Incentivo

- Falta equipe, academia ao ar livre, lazer praça.

- Ponto Positiva: Mata Ciliar (bem preservada)

A realidade desta região do municipio oferece - Interesse de reter a população no Distrito.
oportunidades de emprego, consumo, informação e
serviços sociais?

- Necessário ampliar oferta comércio serviços.
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TEMA QUESTÕES ORIENTADORAS DO DEBATE

Objetivo: identificar padrões de uso I ocupação do solo e tendências de
expansão urbana

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA REALIDADE
(Londrina Existente)

4.

- Considerando a existência de areas urbanas vazias ou pouco utilizadas;

- Considerando a infraestrutura e serviços ao radar das areas vazias;

- Considerando os recursos públicos disponíveis para obras e construção;

- Considerando a localização da maioria das moradias para famílias de baixa renda;

Qual a sua opinião sobre as Areas vazias com localização mais central? E as
áreas vazias com localização mais periférica? 

- Moradora: Representa moradores que não conseguem regularizar
seus lotesfloteamentos.

- Drficuldade de regularização dos imóveis.
- Problema de Subdivisão sem Loteamento (Antecede a questão da

zona de amortecimento).
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- Considerando a distribuição e os tipos de comércio, serviços e indústrias existentes
na area urbana;

- Considerando a localização das Areas residenciais e a quantidade de moradores
existentes em cada parte;

- Considerando "HABITAÇÃO" como um conceito que inclui a casa, infraestrutura
urbana e serviços sociais, locais de lazer, trabalho, consumo etc.

- Considerando a existência de córregos e fundos de vale em todas as Areas
urbanizadas do município;

Qual a sua opinião sobre a localização das A reas residenciaise as atividades
comerciais! industriais?
A realidade desta região do município oferece qualidade de "HABITAÇÃO" para
os moradores?
Qual a sua opinião sobre as Areas de proteção ambiental dentro da área urbana
(fundos de vale, parques, etc.)? 
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- Considerando as Areas de proteção ambiental;
- Considerando as divisas com as cidades vizinhas;

- Considerando as diversas formas de crescimento da ocupação urbana (indústrias,
habitação, condomínios, edifícios altos, serviços, negócios, turismo, etc)

Qual a sua opinião sobre o aumento da Area urbana? 

- Desejo: 'Perimetro urbano pure' x "Esta muito bom assim!"

- Questionam que usos podem ter na zona de amortecimento?

- É desejada uma mescla de usos 'Decentes", para facilitar rotina

O aumento da Area urbana if) desejável nesta região do município? Se sim, quais
sio os tipos de atividade e construçôes mais adequados para as novas á reas?

- Desejo: "Perímetro urbano puro" X "Está muito bom assim!"
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Debate em Grupo com o tema "Espirito Santo"

Apresentação das atividades Esclarecimentos sobre o contexto municipal

Apontamento dos problemas e potencialidades

Apontamento dos problemas e potencialidades

!PAC?

Exposição a plenária
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Lista de presença da Sociedade Civil em 15103/2018 na Região Oeste I Espirito Santo

PREFEITURA LW LONDRINA

SOCIEDADE CIVIL

PaN""b DIRETOR

52 CICLO DE DEBATES- ETAPA 2

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 15/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

INSflhJ1OP PESQUISA E PIANDAMENTO URBANO DE LONORttilA

LOCAL: Escola Municipal Nina Gardemann
R. Dragen Feld, n2 73 — JARDIM TÓQUIO

E-MAIL ou TELEFONE
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Lista de presença do Grupo de Acompanhamento em 15/03/2018 na Região Oeste / Espirito Santo

PREFEITURA DE LONDRINA
PLANO DIRETOR

52 CICLO DE DEBATES ETAPA 2
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 15/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

LOCAL: Escola Municipal Nina Gardemann
R. Dragen Feld, rie 73 —JARDIM TÓQUIO

WSW WO DE PESOULSA E PLANCANIENTOURBANO DE LONDRINA

NII INSTITUIÇÃO NOME CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA

APP Sindicato Anderson Souza de Oliveira TrruiAR applandrina@vahoo.com.br

Associação dos Dimas Soares Júnior TrruiAR dImasjr@iapar.br

Funtionarios do IAPAR ----\/

Associação dos Médicos (Adana Noremberg Moreira TITULAR Iucnoren@hotmaii.com

Veterinários .

Associação dos Moradores Deise Marla de Oliveira Lima Silva TITULAR delisi10@hotmall.com

do Condomínio Recanto do .50—
Li moeiro

Associação dos Moradores Angela Maria Gaion TITULAR eugenialee007@b0tmail.com

do Conjunto Antares 
4''....%....N.a.....„.......

Associação das Moradores Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura SUPLENTE fontoura@sercorntelcom.br

do Jardim Shangri-lé A
'yore de C. Ruhamann 1, Ferreira TITULAR ivonecastro.oab@gmall.corn

Associação dos Moradores Rubens Ventura TITULAR venturarobens@hotmail.c.orn —.-----

_.,., do Jardim Vale dos Tucanos
9 Wilson Basda'o SUPLENTE wilsonbasdaotagmaiLcom

•

237



111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

Associação dos Produtores
da Colônia Coroados

Associação Medica de
londrina

Auditoria Cidadã da Divida
Pública

a
tie Lontiftga

19 Conselho da Saúde da
Região Leste

24 I Conselho Municipal da
Cidade

25

2

Antonio José da Silva

Bruno Ancioto

Elaine Regina Sampaio

Gerson Machado

Lauro de Castro Beltrão

Edvaldo Viana

Jurandir Jura Pinto Rosa

Carolina Alves do Nascimento Alvim

Júlio César Ribeiro

Natal de Oliveira

Nestor Dias Correia

-
Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Rodrigo Zacat a

Rubens Bento

TITULAR

SUPLENTE gerencia @sescapldr.com.br

TITULAR aml@sercomtel.com br

SUPLENTE

TITULAR

carolina.alvim@unifil.or

1--julio@cmalondrina.com.br
—

oliveira.natal@seicomtel.com.br

SUPLENTE pgf r@iapar.br
_

TITULAR rodrigo@construtorazacarias.com.br

TITULAR
—rubens@codel.londrina.pr.gov.br

B
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37 Conselho Municipal de Fabricio Bianchi
  Ciência e Tecnologia

Gilmar Machado

41 Conselho Municipal de Marselle Nobre de Carvalho

  Direitos da Mulher
42 Meire Ellen Moreno

45 Conselho Municipal de
Direitos do Idoso

i 
Dacio Villar

Luciana Ferreira Alvarez

49 Conselho Municipal de : lose Aparecido Martins
Habitação

Maria Angela Magro

*

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

fbianchiVpi .seblae.com.bi

gilmar.ma—cha-d'o@greatmob.com.br

Conselho.rnulher@londrina.pr.gov.br

moreno.meireePgmailcom

villarconsult@gmail.com

luciana.alvarez-ihOtmaiLcom

•s•

cmhl@cohabiondrina.pr.gov br

maria_magro@hotmail.com
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53 Conselho Municipal de
Promoçào da Igualdade

54 • Racial

5R

61 Conselho Municipal de
Trabalho. Emprego e Renda

62

3 Conselho Municipal de
I Transparincia e Controle

Social
_

65 ! Conselho Municipal de
Turismo

Instituto Fazer

Claudia Augusta dos Santos

-
Fiama Hetolsa Silva Santos

Ana Barbara de Toledo Lourenço Jorge

José Marcos da Rocha

•
Pilar Nadir Alvarez Solddrio

•-- —
Priscila França da Silva

Vinicius Liberatti-Di;nadio

Arnaldo falanca

! Rosemari Friedmann Angeli

TITULAR negrao@hotmail.com

SUPLENTE fiama.beloisa@gmail.com

SUPLENTE

SUPLENTE

TITULAR

TITULAR

cmter.trabalhotalondrinJ pr 2J'

— — —
1m.rocha@regionalind.br

pllarsoldorio@hotmail.com

conselhotransparencialondrina@gmail.com

rosefriedmann@uni.com.br
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72 Movimento Levante
Popular da Juventude

Nadine Ella R. Oliveira TITULAR
. _

73 Roberta Cristina Pereira TITULAR robertapereiramg@gmail.com

'74' Movimento Mobiliza
Londrina

Marcos F. Calumbi TITULAR

-7- 5
_

76

Movimento Participa
Londrina

Jussara Romero Sanches SUPLENTE

TITULAR wesiteyqs29@gmail.com
WesHeY Queiroz da Silva

77 Movimento Popular
  Anticorrupcâo Por Amor a

Londrina

Auber Silva Pereira TITULAR auber.pereira@iimailann
..  ,

78 Jose Who Perez Júnior SUPLENTE julioperez@gmail.com

79

Movimento por Moradia
em Londrina

Mane Marques TITULAR

Rafael Oliveira TITULAR80

Vanla Lúcia Siva TITULAR81

SUPLENTE

0
82 Wagner Belo Tosta

r
83

SESCAP

Eudides Nandes Correia TITULAR eudides@pontocontabil.corn

84 Laurine Delano Martins Lopes SUPLENTE gerenciatosescapidr.contbr

—185

86

Sindicato das Escolas
Particulares

Aided Luiz Ferraresi TITULAR aideriesercomtei.com.br

Luciano Oliveira SUPLENTE ludano@graficasaberana.combr

sind¡ornalistasigasercorntel.com.br
87 Sindicato dos Jornalistas Raquel Elernadete de Carvalho TITULAR

88 Sindicato Rural Patronal Liian Azevedo Miranda TITULAR mirandalilian@gmail.com

89 SINEHMETAL Ricardo Cândido da Silva 'TITULAR — ric_sva@yahoo.com.br

so

-9--i - SINDISERV

Bruno Cantoni de Andrade SUPLENTE bruno@cantonl.com.br

Edson Aparecido Pecirozo TITULAR sindserv@sindservid.com.br

92 Charles Daher TITULAR sinduscontasinduscon-nortepr.com.br
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3 SINDUSCON Si ia Calefi SUPLENTE sinduscon@sinduscon-nortepr.com.br

rosanamondek@gmaiLcom
94 SINSAÚDE Rosana Mondek de Oliveira TITULAR

lindelma@sercomtel.com.br
SINTRACON Undelma Furtado de Melo Chlonpado TITULAR

danilo.londrina@hotmailcom
• SINTROL Idenildo Dias Alves TITULAR

unimollondrina@hotmaiLcom

UNIMOL — Uniâo das
Associações de Moradores
de Londrina

Jeane Tramontinl TITULAR

jorgetorquatto@sercomtelcomio
98 Jorge Luiz Torquato TITULAR

Tânia Mans Pedrini Soares da Costa SUPLENTE

Vivian Perla Cruz SUPLENTE vIvianperla6togivail m
100
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Lista de presença do Grupo de Cooperação Técnica em 15/03/2018 na Região Oeste / Espirito Santo

PREFETTURA Losuitnia
PLJVIO pIRETOR

59 CICLO DE DEBATES - ETAPA 2
REVISÃO DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 15/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

LOCAL: Escola Municipal Nina Gardemann
R. Dragen Feld, n9 73 —JARDIM TÓQUIO

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO uivaamo DIE LONDRINA

Nil INSTITUIÇÃO NOME CONDIÇÃO E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA

AM— Assaciacdo
Comercial e Industrial de
Londrina

Angelo Pamplona SUPLENTE angelopamplona@yahoo.ann.br

Mayo Batista TITULAR o.batista@plaenge.combr

AGB — Associacgo rios
Geógrafos Brasileiros

Barbara Hayashida Aroxa TITULAR barbara.hayashida.aroxa@gmailcom

Carlos Henrique Lopes da Silva TITULAR carlosh.geo@gmail.com

Cristina Buratto Gross Machado TITULAR cris buratto@yahoo.com.br

Glauco Marighella Ferreira da Silva TITULAR glaucomarighella@hotmail.com

Ufa Aparecida Veiga TITULAR Iveiga.geo8gmaiLcom

Nddia Souza Jayme TITULAR nadiasouzajayme@gmailcom

Naibi Souza Jayme TITULAR nalbisiegmailcom9

Thiago Bueno Saab TITULAR thlagobuenosaab@hottrial.com10

11 CAU —Conselho Regional
de Arquitetura e
Urbanism°

Antonio Carlos Zani TITULAR zani@uelbr

Claudio Luiz Bravim da Silva SUPLENTE bravim@sercomteLcom.br12
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13 CEAL Ney Humberto Secco SUPLENTE
—

Olavo Roberto de Arruda Campos TITULAR14

15

16

COPE!.. Aparecido Alberto Tornazell TITULAR aparecido.tomazeli@copel.com

Mario Dalian Alves Costa SUPLENTE

17 CRFA Helton Genare da Silva TITULAR genare@sercomtel.com.br
— _—

A CRECI Eim REGIÃO - PR -
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis

Claudemar Ferreira da Silva
..

SUPLENTE claudemargaimoveisferreira.com.br

___./
19 Rosalmir Moreira TITULAR eng.rosalmir@gmailcom

TITULAR carrebola_3@lhotmailcom
20

Faculdade Pitagoras

Camila Lima Chechin Camacho

Cristiane Silveira TITULAR aistianesilveira@pitagoras.com.br
21

Fábio Neves Benfatti TITULAR fabio@pitagoras.com.br
22

23 Hwidger Lourenço Ferreira TITULAR hwidgertegmailcom

24 Juliana Mussi Alencar TITULAR juliana.alencar@Pitagoras.com.br

25 Maria Angelica Motta da Silva TITULAR
_

mariamdstepitagoras.com.br

26 Maria Clarice de O. Rabelo Moreno TITULAR maria.morenotkroton.com.br

_ 
27 Milton Borgui TITULAR milton.borgui@pitagoras.corn.br

28

Faculdade Positivo

Clayton Santos dos Couto TITULAR dayttoncouto@hotmaiLcom

helton.azevedo@up.edu.br
29 Helton de Azevedo TITULAR

_ ... _
30 IAB - Instituto dos

Arquitetos do Brasil
Fernando Fayet de Oliveira

.
SUPLENTE fernando.fayetdeoliveira@gmaitcom

renato.arquitextagmail.com
31 Renato Alves TITULAR

—

32 Emerson Durski Machado de Oliveira SUPLENTE emersond@iapar.br
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33 IAPAR Joio Henrique Cavoglione TITULAR caviglione@iaparhr

1511
INFRAERO

Ademir Gauto TITULAR agauto@infraero.gov.br

Wander Silvio Meio Junior TITULAR wsmjunior@infraero.govhr
35

TITULAR claudine.terratopucpr.br
36

PUC

Claudine Terra

Demetrius Coelho Souza TITULAR37

38 Fernando Lovel Bergamasco TITULAR campusiondrina@pucpr.br

39

40

SANEPAR

Antonio Gil Gameiro TITULAR gligameirotosanepar.com.br

Julio Kazuhiro Tino SUPLENTE jktino@sanepar.com.br

mamachioni@sanepar.com.br
41 Marcos Antonio Machioni TITULAR

valdicosta@sanepar.com.br
42 Nfaidi Fernandes Costa SUPLENTE

43 SECOVI — PR —Sindicato
da HabitacSo e
condomínios

Marcos Roberto Mincache Moura

.

TITULAR londrina@secovipr.com.br

44 SENGE — PR — Sindicato
dos Engenheiros do
Paraná

Júlio Cotrim TITULAR jullocotrim@hotmaiLcom

Wilson Sachetin Marcal SUPLENTE marcalws@sanepar.com.br
45

46

47

48

SINCIL

Fernando Agudo Romio
__..

SUPLENTE

Marco Antonio Bacarin TITULAR marcobacarin@gmallcom
4—.

SINDUSCON

Sandro Marques de Nóbrega TITULAR sinduscon@sinduscon-
nortepr.contbr

49 Rodolfo Yoshio Sugeta SUPLENTE

acdphs@uelbr50 Ana Claudia Duarte Pinheiro TITULAR
—
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M'' '"
51

UEL — Universidade
Estadual de Londrina

Antonio Carlos Lovato TITULAR lovatoad.tributotasercomteLcom.br

Ayoub Hanna Ayoub TITULAR ayoub@uel.br
•

-52

Ayres de Oliveira Menezes Junior TITULAR ayres@ueLbr53

54
.. 
Carlos Alberto Hi -ata TITULAR hiratauel@gmall.com

55 Cesar Bessa TITULAR bess@sercomteLcom.br

Cláudia Siqueira Baltar TITULAR claudiasbaltar@gmailcom56

57

58

Edison Archela TITULAR a chela@uelbr

Efraim Rodrigues TITULAR efraim@efraim.com.br

Mane Tomiasi Paulin° ÍIl1IL1 ellane.tomiasi@uel,br59

Fable Cesar Alves da Cunha iflu,1, fabioalvescunha@gmaiLcom

___
61 Fernanda Leite Ribeiro TITULAR flribeiro@yahoo.com.br

Galdino Andrade Filho TITULAR andradeg@uel.br62

63 Glimar Arruda TITULAR garruda@uelbr

TITULAR bergocueI@gmaiLCOm64 Gilson Jacob Bergoc

Ideni Terezinha Antonello TITULAR antonello@uelbr65

Mauricio Ursi Ventura TITULAR mventura@uelbr
di 66

Miguel Etinger de Araújo Junior TITULAR migueLetinger@gmail.00171
OAP"67 -

68 Ricardo Ralish TITULAR ralisch@uel.br

Sandra Maria Almeida Cordeiro TITULAR sandra.cordeio@sercomtelcom.br
69

70 Sinival Osório Pitaguan TITULAR sinlvaV ueLhr
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71 Tânia Mara Fresca TITULAR fresca@uelbr

72

73

UNIFIL Elsa Roberta Zanon TITULAR elisa.zanon@unifil.br

Ivan Prado Junior TITULAR

TrruCA-R-

ivan.prado@unifil.br

iciedaa@hotmail.com
74 UNOPAR Ivan Lincoln Oeda

  ....

75 UNOPAR Renata Romagnolli Basso TITULAR renata.basso@unopar.br

76 Thamine de Almeida Ayoub TITULAR thamine.ayoub@hotmail,com

trp_arq@outloo—k.com
77 Thiago Paleari TITULAR

marcoferreira@utfpr.edu.br
78

UTFPR

Marco Antonio Ferreira TITULAR

marcoferreira@utfpr.edutor
79 Marcelo Eduardo Freres Stipp TITULAR

Marcelo Nidemassa Anarni TITULAR mhanamitautfor.eclu.br
30

81

82

Rafael Montanhini Oliveira TITULAR rafaeloliveira@utfpr.edu.br

Ricardo Nagamine Costanzi TITULAR ricardocostanzi@utfor.edu.br

...,

--

..
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Lista de presença da Equipe Técnica Municipal em 15/03/2018 na Região Oeste / Espirito Santo

PREFEITURA Cf LONDRINA
 DIRETOR

59 CICLO DE DEBATES - ETAPA 2

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA 2018-2028

DATA: 15/03/2018 HORÁRIO: 19:00hrs

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

INSTITLITO DE PESQUISA L PIANBANIENTO URRANO DE LONDRINA

LOCAL: Escola Municipal Nina Gardemann

R. Dragen Feld, na 73— JARDIM TÓQUIO

E-MAIL ou TELEFONE ASSINATURA
Na INSTITUIÇÃO NOME CONDOO

fernanda.camargo@londrina.pr.gov.br
ACESF Fernanda Camargo de Souza TITULAR

Odair dos Reis SUPLENTE odair.reis@londrina.pr.gov.br

A.M.S — Autarquia
Municipal da Saúde

Evilin Santos Silva Gorckis SUPLENTE evilin.gorckisOilmaatam

Rosilene Aparecida Machado TITULAR planejamento.saude@saude.londrina.pr 61 C&,---,--

CMTU Laércio Voloch TITULAR
— 

laerclovolochiNahoo.com,br

iransportegicmtuld.orgMarco Aurélio Benedito da Silva TITULAR

Mariane Mayinni Garcia Takeda TITULAR marlane.takedar gmaiLcom

10

CODEL Atacv de Melo Júnior TITULAR atacy.junior@londrina.pr.gov.br

fabian.trelha@gmailcomFabian Trelha SUPLENTE

Luiz Eduardo Amaral TITULAR
_

luiz.amaral@londrina.pr.gov.br

Roberto Alves Lima Júnior TITULAR roberto.junioriViondrina.pr.gov.br

derilse.sapia@cohabiondrina.pr.gov.br
12 COHAB — Companhia de Denise Salton Sapia SUPLENTE
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13 Habitaclo de Londrina Karina Beatriz Kreling Ozório TITULAR karina.ozorio@cohaOlonianna.

SUPLENTE
..

ecliton151@yaho0.c0m.br
14

15

FEL — Fundac30 de
de Londrina

Eclinton dos Santos Pimentel
.....

TITULAR jefferson.fraro londrina.pr.goEsportes
Jefferson Del Erato

16 GABINETE DO PREFEITO Cristiana Luiz Bragatto Rodrigues SUPLENTE cristiano.bragatto@londrina.pi

figueira@loncirina.pr.gov.br
Luiz Penteado Figueira de Mello TITULAR17

18

19

Alexander Marc iori TITULAR alexgarcez@gmailcom

amanda.salvioni@londrinaor.
Amanda Salvioni Sisti TITULAR

ana.galinari@londrina.pr.gov.i
20

_
21

Ana Flávia Galinari TITULAR

Carina Ferreira Barros Nogueira TITULAR carina.nogueira@l0ndrina4ir.1

Caroline Nascimento Benek . TITULAR Canaline.benek@londrina.prg

Ill _ claudione.bruschi@londrina.f

cristiane.biazzono@londrina.
23

24

5

Claudione Bruschi de Menezes TITULAR

Cristiane Biazzono TITULAR
— denisellober@londrina.pr.gt

Denise Maria Ziober TITULAR

26

IPPUL

Elisabeth Aparecida Alves TITULAR elisabet-h.alves@londrin3.pr.1

TITULAR caIlegari@sercomteLcom.br
27

--
28

29

Jefferson Eduardo Callegari

Juliana Alves Pereira Tomadon TITULAR juliana.alves@londrina.prgo

_-
Maria Eunice Garcia Ferreira TITULAR maria.euniceeplondrina.pr.ly

racheldaher@kmdrina.pr.govl
30 Rachel Zekveld Daher TITULAR

robson.shimizutolondrina.pr
31 Robson Naoto Shimizu TITULAR

._
TITULAR tikako.ippul@gmailcom

2 RosalyTikako Nishimura
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33 Valter Vinicius Vetore Alves

34

35

SEMA — Secretaria Bruno de Camargo Mendes
Municipal do Ambiente

TITULAR Vinicius.alves@londrina,pr.gov.br

SUPLENTE

Paulo Roberto Guilherme TITULAR

bruno.camargoOlondrina.pr.gov.br

paulo.sema@hotmaiLcom

36

37

38

39

S RCOIVITEL

SMAA — Secretaria
Municipal de Agricultura
e Abastecimento

41 SMAS Secretaria
Municipal de Assistência
Social42

Jose Carlos da Silva TITULAR

Widney Gonçalves Moreira

Elton Manoel Sacoman Longo

Osvaldo de Souza Campos Junior

Paulo Gonçalves da Silva

Clarice Junges

jose.carlos@sercomtelnet.br

SUPLENTE widney.moreira@sercomtelcom.br

TITULAR eltoniongo@londrina,pr.gov.br

SUPLENTE osvalcio.souza@londrina.pr.gov.br

— 
TITULAR paulopgs52@gmailc0m

SUPLENTE cla ice.junges@londrina.pr.gov.br

Sarnia Machado Mustafa
--

TITULAR samta.mustafa@londrina.pr.govtir

43 SMC Secretaria
Municipal de Cultura

Solange Cristina Batigliana TITULAR solange.batigliana@londrina.pr.go br

44

45

SMDS Secretaria
Municipal de Defesa
Social

Demerval Anderson do Carmo TITULAR

Eliel Costa dos Santos

demerval.anderson@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE

SIVIE — Secretaria
Municipal de Educaçlo

Arnauri Sanchez

eliel.costa@londrina.pr.gov.br

SUPLENTE asanchez0459@gmaii.c0m

Patricia Campana de Castro Civara TITULAR

49

SMF Secretaria
Municipal de Fazenda

Elza Araki Nagayama SUPLENTE

Fabiano Nakanishi TITULAR

Lillana Tolari França SUPLENTE

Lucimara de Oliveira Santos TITULAR

patricia.favaro@londrina.pr.gov.br

elza.nagayama@loodrina.pr.gov.br

fabiano.nakanishi@iondrina.pr.gov.br

Illiana.franca@londrinaor.gov.hr

Iticimara.santoseiondrina.pr.gov.br
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Nicolsen Barros Silva TITULAR

53

54

S GP — Secretaria
Municipal de Gestic;
Pública

Claudemir Vilalta TITULAR c

Edson Luiz Baran* SUPLENTE e

55

56

SMOP — Secretaria
Municipal de Obras e
Pavimentac5o

Alexandre Andrade Addari—o SUPLENTE

Henrique Westin da Roche TITULAR

Khalil Audibert Nader SUPLENTE --I57

TITULAR 1

--1

58 Marcelo Pagotto Carneiro

Matheus de Melo Barbosa TITULAR

Nicolas Henrique Pedrosa SUPLENTE60

51

62

SM POT —Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Orçamento e Tecnologia

Alexander Korgut . TITULAR

Adilson Nalin Luiz TITULAR

63
_

WPM — Secretaria
Municipal de Políticas
para Mulheres

Elaine Ferreira Galvio SUPLENTE

Nanci SkauKemmer de Moraes TITULAR

65 SMTER — Secretaria
  Municipal do Trabalho

Emprego e Renda

Joenes Veloso de Alcântara Junior TITULAR

Milton Velei de Aquino Junior SUPLENTE

yk}ar‘ 5 a-t o

?km- Ltíxit.,711

1
‘.1

colsen.silveaglondrina.pr.gov.br

aLKiemir.vil Ita@londrina.pr.gov. r

dson_baratto@hotmailcom

exandre.addario@londrina.pr.gov.br

enrique.rochatolondrina.pr.gov.br

halitnadertbiondrina.pr.gov.br

arcelo.carneiro@londrina.pr.gov.br

atheus.barbosa@londrina.pr.gov.br

alexander.korgut@londrina.pr.gov.br

adlison.nalin@londrina.pr.gov.br

muther@londrina.pr.gov. r

nanci.moraes@londrina.pr.gov.br

joenes.junior@londrina.pr.gov.br

miltonatelei@londrina.pr.gov.br

k7r:,r4::SItot.A4 'JAN/ DC14 146Y L
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3. ANEXOS — Cópias de documentos sobre informações dos Fóruns

cy/
Câmara Municipal de Londrina

Estodo ao Paraná

PEDIDO DE INFORMAÇÃO NG  4.74Ç  12018

Destinatirio: Prefeito do Municipio

O Vereador qua este subsets's'', nos ittmios ragementais requen

leen o presents Snaiiiade de solicitor * Vossa Senhoria. informações
Debates do Plano taretor Municipal de Londrina'

I) Quantos e onde foram realized= eta o momento da

II) Como tram ou estao sendo teima as divulQações

Orsidos

e

teem?

420

do

Ill) Forarr sinviados tionvittas para as instituições de ensina orgeos pUblicos. sacra
• consethas municipals, entidades de (lease, sasSitelas e associações de macadam'? caw

informar
a) de que forma foram enviados?

b) envier relaçao com nome das instituições convidadas, assim coma o nome de seus
representantes

IV) Quantos municipal pertIcipalim de cede ciclo? (testator, caso haja, os participantes
alancados na Immures ill, exceto os das

V) Envier cópia da lista de presença,

Coeutorir

Sala das Sessões. 08 de Marco de 2010

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

EINCAMINHA3IENTO DO PEDIDO DE IN FORNIAÇOES— CML N•15,2018
Por determiner*, do Secretário de Governo, encaminha-se Instituto de Pesquise e Planejamento Urbano do Lorabina pa-a respostas item por item do Pedido de
itrformaoto am quassia. qua seism de competincia dessa Secretena. dentro do orazo de 03 ¡trial dias úteis conforme estabeleceo Oficio 138/2017-GAB.
A raspostadevera War ancaroinhada a esta 5c:ratans, dentro do pram o achna e into du formulario intern° dose — "Resposta ary Pedalo inform
CMLIPAr.ie astnada pelo Tittdar da Pasta responsável Peas inforTnaGaesPreSta.dm

Documento assinado eletronicamente por Deese t1lesGidiaeo&n fatal, Diretarlal de Unidade, em it.
%Recede Ovvisdeit 14 2100-2 de 24/08/2031 a oDecrete lidunicipaine 1.525 de 15/12/2017.

Data 14 de marco de 2018.

018, Is 08:39; contorme horarm oficial de Brasiiia conforrne a

A ntenticidede desta doeuinento pode sec zonfanda no site : Isedondrina.pereoebrisal/conuolador_esternapho?
vdortimentri_oonforir&rd_orgeo aresso_eitemos0, odonotando o oldie* venfirador 1009856 e o cosigo CRC 00669130.

,

Chickpea 3 por • :1 tar 14412018
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Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Paraná

RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES - CML/MP — NQ 45/2017

Referente: Pedido de informação 18)
Órtdo" : iPPUL - instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina

Estamos encaminhando abaixo as informaçeks solicitadas atravis do Pedido de
45/2018.

1) Quantos e onde foram realizados ate o memento da resposta ao pedido de informac

Foram realizados 05 forms ate o ntoromto.

-C ML ne

1. Mtrasilba. 01..03/2018, 19h is 22h: Escola Municipal Prof& Corina Mantovani °Lino (Rua Mi. It
170— Distrito de Maravilha)

2. Ire. 06/032018, 19h as 22bc Escola Municipal Profit Aracy Scares doe Samos (Rua Olivia Busse, n°
203 —Distrito de Irerê)

3. Lerroville, 08032018. 19h in Escola Municipal Bento da Rocha Neto (Rim Santos, n°235 —
Distrito cie Lenoville)

4. Guaravera She Luiz. 13103/2018, 19h is 226: Escola Municipal John Kennedy (Run Peniaiiico. it
237 —Distruc de Guaravera)

5. Região Oeste si Espirito Santa, 15/01'2018, 19h á Mu Escola Mtmicipal Nina Gardenia= (Rua
Dragen Feld, n° 73 —Jardim Toquio)

11) Como foram ou estio sendo Was as divulgações aos unuticipes.

• Conamicade no Jornal ()floral do Miinicipro de Landrina if 3458 de 14M2,2018;
• Convite fi.sico e virtual distribuidas pan diversas entidades do muniripio, para o Gripo de cooper**

Tiaoica e de .kcompanliamento do TOME.;
• Internet par meio dos websites e redes sociais da Prefeitura Municipal de Londrina e do 1PPLTL;
• Cartazes distribuidos nas unidades públicas de Educação. Sande e Assis,tilnria Social e

estabelecimentos comerciais, quando autorizado;
• Comunicação em retniões e grupos da rede pública de Educação. Sande e Assistisicia
• Panfletos distribuidos aos participantes dos Fónins.
• Imprensa oficial de circulação regional (websitas e jotztins);
• Radio.

Ill) Foram enviados convites para as instituições de ensino, orgios publicos, secretarias, orgios econselhos nmnicipais, entidades de classe, sindicatos e associate- es de moradores:' Caso positivo.informar:

a. De que forma foram enviados?

• Convite Oficial fisico em name do Prefeito Municipal e do Diretor-Presidente do IPPUL;• Convite Oficial virtual por   pant os representante das Secretarias Municipais na Equ Técnicamunicipal: para os repte-sentantes das entidades que participam do Grupo de Cooperação Técnica e do
eubosna.pigov.pprawwureionor a‘10.110aiMili _atifterre•arrOiR agialleIVIP.Ii842g4111111/517.
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191000013 SLBVPM. - 1019201 - MK- 10espesta Node de egrommag4io

Grupo de Acompanhamento da Revisào do PD ML (ccafonne Decreto Municipal de 240
de 0602/2018, aherado pelo Decreto Municipal ne 298 de 21/02'2018. publicado no Jornal Oficial
3463)

b. Enviar relação com nome das insti
representantes

coividadas,. asmi como legais, o nome de seus

• • ABRASEL
• ACEST: Fernanda Coma= de Souza. Odair dos Reis

• • MIL: Olavo Batista
• • Associação dos Engenheiros Agiônomos de Londima - AEAL

• Associação dos Geografos - Secção Londrina-Pr — AGB: Carlos Henrique Lopes da Silva. Léia
• Aparecida Veiga. Cristina Buiatto Gross Machado. Naibi Souza Jayme. Thiago Buena Saab. Glauco
• Manglaella Ferreira da Silva. Barbara Hayashida Anna e Nadia Souza Jaya*

• Associação dos Professores Do Parana- APP Sindicato: Anderson Souza Oliveira
• • Associação Sociedade Rural Do Parana

• 
• CAAPSMI.:
• CEAL: Olavo Roberto de Arruda Campos e Ney Humberto Sect°

• .• Centro Universittirio Filadélfia (UNTIL): Fliça Roberta Zanon e Ivan Prado Junior
• CMTU: M2CCO Aurelio Benedito da Silva, Laércio Voloch e Marione May-unii Garcia Take&

• • CODEL: Roberto Alves Lima Itinior. Pedro Jose Gras*, Sella, Luiz Eduardo Amaral. Fabian Trelha e
• Atacy de Melo Junior

• COHAB: Denise Salton Sapia e Karina Beatriz Kreling Oro` rio
• • Conselho de Arquitetura e Utbanisana — CAU: Aitken° Carlos Zani e Claudio Luiz Bravim da Silva
• • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

• Conselho Municipal da Cidade — CMC: Rodrigo Zacazia, Nestor Dias Carreia e Carolina Alves do
• Nascimento Alvim

• 
• Conselho Municipal da Juventude Martelo-Gabinete)
• Conselho Municipal da Alimentaçk Escolar

• • Conselho Municipal de Assistincia Social

• 
• Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (Pedro Sella): Gillum Machado e Fabricio Bianchi
• Come/ho Municipal de Connote e Transparência: Pilar Nadir Alvarez Soldário e Priscila França da

• Silva
• Conselho Municipal de Contribuintes

• • Conselho Municipal da Cultura
• • Conselho Municipal de Cultura e Paz

• Conselho Municipal de Desenvollimenta Rural41 • Conselho Municipal da Eclucnio
• • Conselho Municipal de Promoção da Igualdade - Claudia Augusta dos Santos e Fiama

Heloisa Silva dos Santos
• • Conselho Municipal de Prose* e Deem

• • Conselho Municipal de Sary,amento
• Conselho Municipal de Sande

• • Conselho Municipal de Segurança Alimentar

• 

I Conselbo Municipal dc Meio Ambiente
• Conselho Municipal do Trabalho Eniprego E Renda z José Marcos da Roche e Ana Barbara de Toledo

• Lourenço Jorge

•
. Conselho Municipal do -Purism° (CODEL): Vinicius Liberatti Donadio e Atualck Falmca

• * Conselho Municipal dos Direitos da Mulher: Musette Noble de Carvalho e Metre Ellen Moreno
• • Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos: Lucia= Ferreira Alvarez e Dicio Villai

• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná CREA: Helton Genare da Silva
• • Controladoria Geral do Muaicipio de Londrina
• • C-OPEL: Aparecido Alberto Tomazeh e Mário Dai-lati Alves Costa

• CRECI Rosalniir Mceeira e Claudeniar Feneira da silva
• • DU.— Departamento de Estradas e Rodagem
I. atArhit

• Embratel
• • Faculdade

•
•
•

UPpsIttinit

dos Couto e Helton de Azevedo
%MUM° it altaldra

•
•
•
_a
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• Faculdade de Teologia Sul America — FTSA
e Faculdade Pitagaras: Hwidger Lourenço Ferreira, Maria Angelica Morta da Silva, Milton Borgui,

Fábio Neves Benfani,. Castiane Silveira, Juliana Mo.ssl Alencar, Maria Clarke de Oliveira Rabelo
Moreno (titular) e Camila lima Cbechin Car:cache _Arrebola.

• FEL: Jefferson Del Fraro e Echelon dos Santos Pinientel.
• PEP
• Fundrigio de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento do :Agonegácio — FAPEAGRO: XXX
• Funda* Tamarozzi
• FUN1DEB
• Gabinete do Prefeito: Luiz Penteado Figueira de Mello e Cristiano I ni7 &matt° Rodrgues

Renato Alves e Fernando Fayet de Oliveira

• LAF'AR: Dimas Soares Junior
• IBAMA
* IBGE
• INESUL
• INTRAFRO: Adinnir Gauto e Wander. Silvio Melo Junior
* Instant() Federal do Parana — IFFR.
• IPal
* Londrina Convention Bureau
• Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
• Ministerio do Trabalho
• Ministério Piitihoo
• Núcleo Regional de Educação
• OAB
• ONG MAE
• Pontificia Universidade Cólica do Parana —.PUC:Fernando Lovel

Terra e Demetrius Coelho Souza.
• PROCON
* Procuradoria Geral do Munkipio de Londrina
• SAN1EPAR: Valdi Fernandes Costa, Julio Kazuhiro Trio. Marcos Antonio Mach 

Gameiro.
• SEBRAE
• SECOVI: Marcos Roberto hEricache Moura.
= Secretaria Municipal de Agricultura e Abast -ecimento - Sa•LAA: Elton Monad Saconran Low, Paulo

Gonçalves da Silva e Osvaldo de Souza Campos Junior.
• Secretaria de Defesa SociaL Demeival Anderson do Caruso e Fliel Costa dos Santos.
• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano — Peranacidade

Secretaria de Estado da Criiinç e da Juventude
Secretaria de Governo

• Secretaria de Meio Ambiente: Paulo Roberto Guilltenne e Bmno De Camargo Mendes.
• Secretaria de Municipio de Orçamento. Planejamento e Tecnologia: Gilmar Machado e Fabricio

Biarichi.
• Secretaria Municipal de Assistência Social: Simia Machado Mustaft e Clarke Armes.
• Secretaria Mvnicipal de Caw& Solange Cristina Batigliana
• Secretaria Municipal de Educação: Amami Sanchez e Patricia Campana de Castro Fivaro
• Secretaria Municipal de Fa7enrbt- Nicolsen Banos Silva, —Lthana Tolasi França, Lucimara de Oliveira

Santos, Elza Araki Nagayansa e Fabiano Nakanish 
• Secretaria Municipal de Gestic) Pública: Edson I flt7 Baratta e ciaudemir \alit&
• Secretaria Municipal de Obras e Pal-internal*: Nlatheus de Melo Barbosa. Nicolas Henrique Pedrosa,

Mar celo Pagotto Carneiro, Khalil Audiben Nader, Henrique Westin da Rocha e Alexandre Andrade
Addario,

• Secretaria Municipal de Recursos Humanos
• Secretaria Municipal de Sande
• Secretaria Municipal do idoso: Antonio Orilio e Silvia Baiierro
• SENAI
• SENGE: Wilson Sachetin Marçal e Júlio Cot:MI
= Serconnel

hdpirAlieLloncimapr.goaAlsei.tontatiaur cao—docurnento imply& itetAacao_ ta

titular

infra_ 3J5
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• Serconiel Te1ectern:11c C211,CS da Silva e Widney Gonçalves Moreira
SESC

a SE.SCAP: Etalides Nandes Correia e Laurine Delfino Matins Lopes
• SESTSEsIAT
• SINCIL — Sindicato dos Corretores de Imóvás de Londr
• S1NCOLON
• SINCOVAL
▪ Sindicato dos Professores das Escolas Pa!ticulares de La

Sindicato Rural de Londrina
e Norte do Parana SINFRO

e SINDUSCON: Rodolfo Yoschio Sugeta e Sandro Marques cle Nolnega.

Hirata. Fliane Tomiasi Paulin°, Edison Aithela. Fabio Cesar Alves da Cunha.
o, Icleni Terezinha Anronello. Cleuber Moraes Brit°, Ana Claudia Duane

Pinheiro Sinivai Osório Pitaguari, Antonio Carlos Lovato, Cesar Bessa, Miguel Eringet de Araujo
Junior, Sandra Maria Almeida Cordeiro, Claudia Siqueira Baku. Galdino Andrade Filho e Gihnar
Airoda

• UNICESUMAR
UNIMOL: Jorge Luiz Torquato e Vivian Perim Cruz de Oliveira
Universidade Tecnológica Federal do Parana Marco Antonio Ferreira Marcelo Eduardo
Freres Stipp. Marcelo aiiipriumsa Anami Rafael Montanhini Olive= e Ricardo Naolminp Costanzi.

• UNOPAR: Thamine de Almeida Ayoub Ayoub, Thiago Paleari. Ivan I incohi Gado *e' Renata
Romagnolii 

IV) Quanta's municipes participaram de cada ciclo? Destacar, caso haja, os participantes elencados na
pergunta 111, exceto os das Secretarias Municipais.

• Distrito de Maravilha estiveram presentes 41 pessoas entre Sociedade Civil. Grupo de
Aconipanhamemo (02 do Conselho Municipal do Turismo e 01 da 1.7NDIOL). Grupo de
Cooperaçio Técnica (01 da AGB; 01 do LAB e 01 da ITEL) e outras entidades como a Cimara
Municipal e Londrina (03 iepresearaures
Distritos de hest estiveram preseue, 32 pessoas entre Sociedade CiviL Grupo de Acompanhamento
(01 da Associação dos Medicos Veterinários; 01 da Associação dos Moradores do Condomínio
Recanto do limoeiro' 01 da Associação dos Moradores do Vale dos Tucanos: 01 da Associaçtio
dos Moradores Nosso Recanto .01 da UNIMOL). Grupo de Cooperação Técnica (01 do JAB e 01
da rEL) e outras entifladPs como a Camara Municipal e Londrina (03 representantes)

• Distrito tie Lemoville: eStiVer3331 presentes 11 pessoas entire Sociedade Civil, Grupo de
Acompanhamento (01 da UNDI01..). Grupo de Cooperação Técnica (01 da AGB e 01 da UEL).

• Distutos de Guaraveta Sao Luiz: estiveram presentes 36 pessoas rime Sociedade Civil, Grupo de
Acompanhamento (01 da Associação dos Medicos Veteriniries; 01 do Conselho Municipal do
Turismo; 01 do Movimento Participa Londrina .01 da t-NimoL), Grupo de Cooperação Técnicaa
(01 da AGB; 01 do LA.B e 02 da LTEL) e outras entidades coma a Camara Municipal e Londrina (02
representantes)
Região Oeste Espirito Santo: estiveram presentes 66 pessoas entre Sociedade Civil. Grupo de
Acompanhamento (01 da Associação dos Medicos Veterinários; 01 da Associação dos Moradores
do Condominio Recanto do Limoeiro; 02 da Associaçâo dos Moradores do Vale dos Tucanos; 01
da Associação Medical de Londrina; 01 do Sindicato das Escolas Particulares; 01 do Conselho
Municipal do Trabalho. Emprego e Renda; 01 do Conselho Municipal do Turismo e 01 do
SESCAP), Grupo de Coopernio TétTiCa (01 do JAB e 05 da 1.'EL) e outras entidades como a
Camara Municipal e Londrina (05 represeratantes)

Envio cópia da hew de presença (1020625).

Data: 19 de romp de 2018.

fitsasetiOnarna.pcgov
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