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INTRODUÇÃO

Este documento refere-se à Etapa 4 do processo de revisão do Plano Diretor do
Município de Londrina - PDML (2018-2028).
Nesta última etapa de revisão foram definidas as propostas que resultaram na minuta
da Lei Geral do Plano Diretor, incluindo as Macrozonas Urbanas e Rurais do município e os
Instrumentos Urbanísticos.
Para tanto, foram realizados três eventos participativos: a Pré-Conferência de Revisão
do Plano Diretor e 1ª e 2ª Conferências de Revisão do Plano Diretor.
A Pré-Conferência ocorreu no dia 18/08/2018 e teve como objetivo principal eleger os
delegados e suplentes (entidades), da sociedade civil por segmento e receber a indicação dos
delegados e suplentes do poder público municipal.
A partir da deliberação dos delegados, a 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor
do dia 25/08/2018 aprovou as diretrizes e estratégias elaboradas durante os Fóruns de
Participação da Etapa 3.
A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor ocorreu em 15/09 e 22/09/2018 e
consolidou o processo participativo com a apresentação, discussão e aprovação da minuta da
Lei Geral do Plano Diretor para posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Londrina.
Este relatório reúne informações sobre as atividades de preparação, realização e os
resultados de todos os eventos da Etapa 4.
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1.

ATIVIDADES DA PRÉ-CONFERÊNCIA
A Pré-Conferência, realizada no dia 18/08/2018, no Auditório da UniCesumar, teve por

objetivo principal a eleição dos delegados e suplentes (entidades), da sociedade civil por
segmento e receber a indicação dos delegados e suplentes do poder público municipal.
No evento estiveram presentes cerca de 109 pessoas, total referente aos candidatos a
delegados e observadores.
Segmentos

Nº

Gestores, administradores públicos e legislativos – estaduais e municipais

16

Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano

28

Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento
urbano

7

Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento
urbano

14

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com
atuação na área de desenvolvimento urbano

10

ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
Total de Candidatos à Delegados
Observadores de Londrina

3
78
31

Observadores de outros municípios
Total Geral de Presentes

00
Total de Observadores
31
109

De modo geral, a reunião foi conduzida com as seguintes atividades: no primeiro
momento da reunião, se deu a formação da mesa de abertura composta pelo Prefeito
Municipal Marcelo Belinati Martins; Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Londrina Roberto Alves Lima Junior; Diretor de Planejamento Urbano e Coordenador da
Revisão do PDML José Vicente Alves do Soccorro; Paulo Vale diretor da UniCesumar; Vivian
Perla Almeida Cruz representante do Grupo de Acompanhamento e Elisa Koyama
representante do Grupo de Cooperação Técnica.
No segundo momento se deu a apresentação sobre o Plano Diretor, pelo Coordenador
da Revisão do PDML José Vicente Alves do Soccorro e em seguida a leitura e aprovação do
Regulamento.
No terceiro momento, já no período da tarde, o representante da Equipe de
Cooperação Técnica Arquiteto Renato Alves, falou sobre a importância da participação popular
no processo de Revisão do PDML e sobre a função dos delegados.
Após a apresentação, ocorreu a separação da plenária em grupos de candidatos a
delegados para o inicio do processo de eleição. No momento final, foi realizada a leitura do
relatório de votação e das moções.
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O convite para todos os eventos da Etapa 4 e os materiais preparatórios para a Préconferência foram disponibilizados no website do IPPUL e no Oficial do Município a partir do
dia 02/08/2018, a saber:


Comunicado no Jornal Oficial do Município de Londrina nº 3581 de 02/08/2018, alterado
pelo Jornal Oficial nº 3584 de 07/08/2018 (Anexo 1);



Regimento da Pré-Conferência conforme aprovado em reunião de qualificação com Grupo
de Acompanhamento, Grupo de Cooperação Técnica e Equipe Técnica Municipal em
12/07/2018 (Anexo 2);



Regulamento Interno da Pré-Conferência de Revisão do Plano Diretor (Anexo 2).
Após a realização deste evento, foi publicado um Relatório em 21/08/2018 com os

resultados obtidos, especialmente com a relação de delgados eleitos para as Conferências
seguintes, além de outros documentos ora compilados.

1.1. APRESENTAÇÃO DA PRÉ-CONFERÊNCIA
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1.2.

REGULAMENTO APROVADO PELA PLENÁRIA DA PRÉ-CONFERÊNCIA
COM DESTAQUES
REGULAMENTO INTERNO
Da Pré-Conferência de Revisão do Plano Diretor
CAPÍTULO I
DO CRONOGRAMA
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O PRESENTE REGULAMENTO INTERNO TEM POR BASE E OBEDECE AOS
OBJETIVOS E NORMAS QUE CONSTAM DO REGIMENTO DA PRÉ-CONFERENCIA DE
REVISÃO DO PLANO DIRETOR, CONFORME ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO
NORMATIVA N 01, DE 02 DE AGOSTO DE 2018, DO PRESIDENTE DO IPPUL. :
PARAGRAFO 1°. A Pré-Conferência Municipal terá suas atividades no dia 18 de agosto de
2018 (sábado), a partir das 08:00 horas, com o seguinte cronograma:
MANHÃ

TARDE

Atividade*

Início

Final

Atividade*

Início

Final

Credenciamento

08:00

10:30

Apresentação sobre Funções
dos Delegados

14:00

14:30

Abertura Oficial

08:30

09:00

Eleição dos Delegados

14:30

16:00

Apresentação sobre Plano
Diretor

09:00

10:00

Coffee Break

16:00

16:30

Coffee Break

10:00

10:30

Leitura e Aprovação das
Moções

16:30

17:30

Aprovação do Regulamento

10:30

12:30

Homologação e Encerramento

17:30

18:00

* As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos participantes.

PARAGRÁFO ÚNICO
ADMITIR O CREDENCIAMENTO SOMENTO DOS 16 CANDIDATOS QUE ESTÃO SOB
RECURSO ATE AS 12H.
CAPÍTULO II
DA PLENÁRIA DA PRÉ-CONFERÊNCIA
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Art. 2°. A plenária da Pré-Conferência será coordenada pela mesa coordenadora que será
composta por um presidente e um secretário indicados pelo poder público, auxiliado por dois
(duas) secretários (as) indicados (as) pela plenária.
§ 1º. O Presidente da plenária e os (as) secretários(as) terão direito a voz, mas não terão
direito a voto.
§ 2°. O Presidente da plenária deverá conduzir os trabalhos com imparcialidade.
§ 3°. Após a constituição da mesa coordenadora serão divulgados os nomes dos membros da
Comissão Recursal e esclarecer suas funções.
Art. 3°. A Plenária é soberana à mesa coordenadora e lhe será facultada questionamentos pela
ordem à mesa.
§ 1º. Os pedidos de esclarecimento, ordem e encaminhamento poderão ser feitos a qualquer
tempo, exceto durante o regime de votação, desde que relacionados aos assuntos postos
em apreciação da Plenária.
§ 2°. Deverá ser observada a sequência: esclarecimento, ordem e encaminhamento.
§ 3°. Sempre que solicitados, os pedidos de fala serão concedidos pelo tempo de até 2 (dois)
minutos.
§ 3°. Sempre que solicitados, os pedidos de fala serão concedidos RESPEITANDO A ORDEM
DE INSCRIÇÃO pelo tempo de até 2 (dois) minutos.
§ 4°. Serão concedidos até 2 (dois) minutos para contrapropostas.
§ 5°. As replicas e tréplicas poderão ser concedidas pelo tempo de até 1 (um) minuto.
Art. 4°. Para a leitura e aprovação do regulamento será observado a seguinte ordem:
I- Previamente à leitura do regulamento, será lido pela mesa coordenadora o regimento já
aprovado;
II- Após, será realizada a leitura do regulamento, também pela mesa coordenadora, momento
em que poderão ser apresentados destaques;
III- Os destaques referentes às questões de redação, que não alterem o sentido do texto base,
não serão apreciados pela Plenária.
IV- Todos os destaques poderão ser apresentados por escrito ou verbalmente à mesa
coordenadora;
V- Os pontos que não forem objeto de destaque serão considerados aprovados por
unanimidade pela plenária, em seguida serão chamados por ordem, um a um dos
destaques para serem apreciados;
VI- Os propositores dos destaques terão o tempo de 02 (dois) minutos, para a defesa do seu
ponto de vista, após o Presidente abrirá a palavra para outro participante que queira se
apresentar para defender posição contrária à do propositor, sendo mantida a concessão de
2 (dois) minutos para replica e 1(um) minuto para tréplica, procedendo-se em seguida a
votação da divergência;
VII- As propostas poderão ser aprovadas por contraste (maioria).
Art. 5°. A mesa coordenadora contará com a assessoria de uma comissão formada por
membros da Comissão Recursal (formados por representantes da Equipe Técnica Municipal
(ETM), Grupo de Acompanhamento (GA) e Equipe de Cooperação Técnica (ECT) para
deliberar sobre os casos omissos ou conflitantes ocorridos no decorrer dos trabalhos, conforme
previsto no artigo 19 do Regimento Interno da Pré-Conferência de Revisão do Plano Diretor,
publicado no momento do chamamento da Pré-Conferência.
Parágrafo único. Conforme a reunião de qualificação realizada no dia 12 de julho de 2018,
compõe esta comissão:
I- Bruno De Camargo Mendes, representando a Equipe Técnica Municipal;
II- Deise Maria de Oliveira Lima Silva, representando o Grupo de Acompanhamento;
III- Edvaldo Viana, representando o Grupo de Acompanhamento;
CHARLES DAHER, representando o Grupo de Acompanhamento;
IV- Renato Alves, representando o Grupo de Cooperação Técnica;
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
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RUBENS BENTO, representando o Grupo de Cooperação Técnica;
V- Claudione Bruschi de Menezes, representando a Equipe Técnica Municipal.
CAPÍTULO III
DA ELEIÇÃO
Art. 6°. Os participantes candidatos a delegados serão divididos em segmentos, conforme
anexo II do Regimento, dentro do espaço interno da no Auditório do Centro Universitário de
Maringá – UniCesumar (Av. Santa Mônica, 450 - Fraternidade), local da Pré-Conferência.
Parágrafo PRIMEIRO. DEVERÁ SE GARANTIDOS AS VAGAS PARA OS DELEGADO
ELEITOS NA PRE CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 PARA
ATUARESM COMO DELEGADOS NAS DISCUSSOES DAS LEIS COMPLEMENTARES DO
PLANO DIRETOR
Parágrafo SEGUNDO. Os observadores comuns poderão acompanhar a eleição junto ao
segmento que desejarem, ou aguardar em plenária a finalização da eleição.
Art. 7°. O momento da eleição contará com um coordenador e um relator.
§ 1º. O coordenador será escolhido dentre os candidatos a delegados (as).
§ 2°. O relator será um servidor do IPPUL que acompanhará a eleição dentro dos grupos,
encaminhará lista de presença e preencherá a ata dos eleitos do segmento.
§ 3º. Recomenda-se que, prioritariamente sejam eleitos como delegados (as), os que
participaram dos eventos do Plano Diretor até o momento (reunião pública, audiências e
fóruns).
§ 3º. Recomenda-se que, OBRIGATORIAMENTE sejam eleitos como delegados (as), os que
participaram dos eventos do Plano Diretor até o momento (reunião pública, audiências e
fóruns).
§ 4º. Recomenda-se que sejam eleitos como delegados (as), pelo menos um representante dos
Distritos do Município.
Art. 8º. O momento da eleição, seguirá o seguinte cronograma:
Atividade
Escolha do Coordenador e Método de Eleição dos Delegados
Apresentação dos Candidatos
Eleição
Pré-Aprovação das Moções

Início
14:30
15:00
15:15
15:45

Final
15:00
15:15
15:45
16:00

Parágrafo único. As vagas de suplência serão preenchidas conforme o critério da entidade
mais votada para a menos votada, sendo que em caso de empate a definição será feita por
cada segmento, conforme previsto pelo Art. 14, § 1º, do Regimento da Pré-Conferência.
Art. 9º. Após a eleição deverão ser pré-aprovadas as eventuais moções.
Parágrafo único. Serão encaminhadas à Plenária Final apenas as moções que tiverem
aprovação de, no mínimo, 1/3 dos candidatos a delegados presentes em cada segmento.
CAPÍTULO IV
DA PLENÁRIA FINAL
Art. 10. A plenária final terá por objetivos:
I- Leitura e aprovação de moções, quando existentes;
II- Homologação dos delegados eleitos para a 1ª e 2ª Conferência de Revisão do Plano
Diretor;
III- Leitura do relatório final.
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Art. 11. As moções pré-aprovadas pelos segmentos serão lidas pelo secretário (a) da mesa e,
posteriormente as submeterão à plenária para votação.
Parágrafo único: As moções aprovadas constarão do Relatório Final da Pré-Conferência.
Art. 12. Os delegados eleitos em cada segmento (representantes da sociedade civil) serão
apresentados pela mesa para sua homologação.
Parágrafo único: Não serão homologadas as vagas das entidades eleitas cujo representante
(titular ou suplente) não estiver na plenária no momento da homologação.
Art. 13. Ao final da Pré-Conferência haverá a leitura do Relatório Final da Pré-Conferência,
que deverá conter: número de presentes e nome dos delegados eleitos para a 1ª e 2ª
Conferência de Revisão do Plano Diretor.
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1.3. RELATÓRIOS DE ELEIÇÃO POR SEGMENTO
1.3.1.

Movimentos populares
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1.3.2.

Trabalhadores, por suas entidades sindicais
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1.3.3.

Empresários
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1.3.4.

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa
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1.3.5.

Organizações Não Governamentais
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1.3.6.

Relação dos Delegados Eleitos e Homologados para a 1ª e 2ª
Conferências de Revisão do Plano Diretor

DELEGADOS TITULARES ELEITOS DO SEGMENTO MOVIMENTOS POPULARES COM
ATUAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM

DELEGADO

ENTIDADE

1.

Ângela Eugênio Gaion

AMORA (Ass. Moradores Reg. Antares)

2.

Ângelo Barreiros

CONAM (Conf. Nac. Ass. Moradores)

3.

Custódio Rodrigues do Amaral

FAMOPAR (Fed. Ass. de Moradores PR)

4.

Edson Cunha

FAMOPAR (Fed. Ass. de Moradores PR)

5.

Edvaldo Viana

CONAM (Conf. Nac. Ass. Moradores)

6.

Jorge Luiz Torquato

UNIMOL

7.

Lúcio Antônio Brandão

ADEVILON (Ass. Def. Visuais)

8.

Moysés Cardeal da Costa

AMAJH (Ass. Mor. Já Higienópolis)

9.

Rubens Ventura

Ass. Moradores Vale dos Tucanos

10.

Tânia Maris Pedrini Soares

AMAJH (Ass. Mor. Já Higienópolis)

11.

Tiago Silvestre Cabola

Associação Terra Roxa

12.

Vivian Perla Almeida Cruz

UNIMOL

13.

Wilson Basdão

Ass. Moradores Vale dos Tucanos

14.

Rodrigo Cintra Crusiol

Ass. Dos Moradores Jd. Cláudia

15.

Leandro Vieira Silva Matos

Mov. Participa Londrina

16.

Valdeir Amaral Sampaio

Ass. Nosso Recanto

17.

Renato kriri kA Mrem

Ass. Aldeia Água Branca II – Reserva
Apucaraninha

18.

Amadeus Far Zacarias

Ass. Aldeia Água Branca II – Reserva
Apucaraninha

19.

Jurandir Jura Pinto Rosa

CONLESTE

20.

Sarah Fernandes Gouveia
Mafra

ASSoMAR

21.

Teresa Mendes de Souza

IMECAB

22.

Eliane Tomiasi Paulino

Mov. Participa Londrina

23.

Alisson de Almeida Campos

Ass. Moradores Lerroville

24.

Cícero Cipriano Pinto

Cons. Municipal de Saúde

25.

Valdeli Ventura Diniz

Ass. Moradores Lerroville

26.

Nilton Silva

Mov. Pop. Amor à Londrina

27.

Auber Silva Pereira

Mov. Pop. Amor à Londrina

VAGO

VAGO

28. a 53.
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ENTIDADES SUPLENTES DO SEGMENTO MOVIMENTOS POPULARES COM ATUAÇÃO
NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM
DELEGADO
ENTIDADE
Não houve suplentes

DELEGADOS TITULARES ELEITOS DO SEGMENTO TRABALHADORES, POR SUAS
ENTIDADES SINDICAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM

DELEGADO

ENTIDADE

1.

Marco Antônio Bacarin

SINCIL

2.

Edson Aparecido Pedrozo

SINDSERV

3.

Regina Dirce Fanti

UGT

4.

Francesca Aparecida Willy Amaral

SINDSERV

5.

Mário Sergio Gazolli

UGT

6.

Ayoub Hanna Ayoub

Sindicato dos Jornalistas

7.

Dimas Soares Junior

AFI / IAPAR

8. a 20.

VAGO

VAGO

ENTIDADES SUPLENTES DO SEGMENTO TRABALHADORES, POR SUAS ENTIDADES
SINDICAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM
DELEGADO
ENTIDADE
Não houve suplentes

DELEGADOS TITULARES ELEITOS DO SEGMENTO EMPRESÁRIOS RELACIONADOS À
PRODUÇÃO, FOMENTO E AO FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM

DELEGADO

ENTIDADE

1.

Arthur Harbs

SECOVI - PR

2.

Ovhanes Gana

SINCOVAL

3.

Euclides Nandes Correia

SESCAP - LDR

4.

Jair Vicente da Silva

SESCAP - LDR

5.

Sérgio de Souza Santana

SINDMETAL

6.

Gualter Martins Torrecillas

Cibo Alimentos

7.

José Gonçalves Neto

SINDMETAL

8.

Olavo Batista Junior

ACIL

9.

Ricardo Beraldi Rodrigues

ACIL

10.

Nivaldo Benvenho

SRP

11.

Eliza Koyama

SINDUSCON

12.

Rodolfo YoshioSugeta

SINDUSCON

13.

Alderi Luiz Ferraresi

SINEPE

14.

Lílian Azevedo Miranda

Sindicato Rural Patronal

15 a 20.

VAGO
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ENTIDADES SUPLENTES DO SEGMENTO EMPRESÁRIOS RELACIONADOS À
PRODUÇÃO, FOMENTO E AO FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM
DELEGADO
ENTIDADE
Não houve suplentes

DELEGADOS TITULARES ELEITOS DO SEGMENTO ENTIDADES PROFISSIONAIS,
ACADÊMICAS E DE PESQUISA E CONSELHOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NA
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM

DELEGADO

ENTIDADE

1.

Gilson Jacob Bergoc

UEL

2.

Roberto Gonçalves Gameiro

CEAL

3.

Vilson Rodrigues da Silva

CEAL

4.

Claudemir Rodrigues de Souza

CAU

5.

Renato Alves

IAB

6.

Fábio Alvares de Oliveira

EMBRAPA

7.

Miguel Etiguer de Araújo Junior

UEL

8.

Luciano Noremberg Moreira

AMVET

VAGO

VAGO

9. a 14

ENTIDADES SUPLENTES DO SEGMENTO ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS
E DE PESQUISA E CONSELHOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM
DELEGADO
ENTIDADE
Não houve suplentes

DELEGADOS TITULARES ELEITOS NO SEGMENTO ONGS COM ATUAÇÃO NA ÁREA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM

DELEGADO

ENTIDADE

1.

Felipe Caue Chagas do Vale

MAE

2.

Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura

Vizinho Solidário

3.

Ricardo KoitiKitamura

Inst. A. K. Yoschi

VAGO

VAGO

4. a 8.

ENTIDADES SUPLENTES DO SEGMENTO ENTIDADES ONGS COM ATUAÇÃO NA ÁREA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORDEM
DELEGADO
ENTIDADE
Não houve suplentes
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1.4. MOÇÕES APROVADAS EM PLENÁRIA
1.

Não reduzir os índices Urbanísticos já adquiridos até o presente momento, assim
como os usos permitidos;

2.

Garantir que as mudanças das leis que compõe a Lei do Plano Diretor do
município sejam elaboradas com critérios Técnicos, econômicos e sociais;

3.

Os textos da Lei devem ser elaborados de maneira clara e objetiva;

4.

Redução da área da Zona de Amortecimento da Mata do Godoy;

5.

Definir os usos e ocupações da Mata do Godoy;

6.

Permitir ampla participação da sociedade na elaboração de todas as leis
complementares do Plano Diretor;

7.

Que os delegados recebam antecipadamente as possíveis alterações, propostas
e suas fundamentações técnicas, para que haja pleno entendimento de todos,
antes da elaboração das minutas destas alterações, ou reuniões conjuntas para
suas discussões;

8.

Condução dos delegados eleitos na Pré-Conferência para as etapas de discussão
das Leis complementares do Plano Diretor, também como delegados;

9.

Moção de esclarecimento em relação ao Artigo 14, inciso 2 do regulamento da 1ª
e 2ª Conferências – os delegados serão representantes dos segmentos e não das
entidades;

10. Solicitar ao IPPUL que esclareça à mídia que a revisão do Plano Diretor está em
andamento. Nota de esclarecimento do IPPUL – trata-se de reportagem no site do
IPPUL;
11. Moção para efetivar os delegados eleitos nesta conferência para serem
legitimados como delegados também nas leis complementares do referido Plano
Diretor 2018/2028 – do parcelamento e uso e ocupação do solo a ser revisto nos
próximos anos;
12. Emenda à moção anterior: Parágrafo Único: Somente serão delegados natos nos
processos de elaboração das Leis Complementares do Plano Diretor aqueles que
participarem da I e II Conferência do Plano Diretor de Londrina;
13. Moção de apoio ao posicionamento do IPPUL em todas as mídias, redes sociais
com relação ao Concidades;
14. Solicitando interrupção do processo eleitoral do “extinto” CMC, por recomendação
administrativa nº 01/2017 do MPE;
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15. Solicita convocação imediata de audiência Pública para discussão legal da
medida a ser proposta pela plenária da mesma – referente à moção 14

1.5. FOTOS DA PRÉ-CONFERÊNCIA DA REVISÃO DO PDML

Composição da mesa de abertura do período
da manhã

Aprovação do Regulamento

Destaques pela plenária no Regulamento

Apontamentos da plenária para os destaques

Composição da mesa de abertura do período
da tarde

Separação em grupos para votação dos
delegados
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Separação em grupos para votação dos delegados

Separação em grupos para votação dos
delegados

Separação em grupos para votação dos delegados

Separação em grupos para votação dos
delegados

Leitura do relatório de votação e das moções

Grupo dos delegados eleitos e equipe da PML
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1.6. MEMÓRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA PRÉ-CONFERÊNCIA
Pré-Conferência Municipal do Plano Diretor 2018 / 2028
Memória das atividades realizadas na Pré-Conferência
Data
Início
Redator

18/08/2018
Local
Auditório da UniCesumar
9h:00min
Término 18h15min
Patrícia Favaro / Maria Eunice Garcia Ferreira
PAUTA

ITEM
1

Assunto
Eleição de Delegados para a 1ª e 2ª Conferências do Plano Diretor Municipal de
Londrina

RELATOS (Deliberações, discussões e outros)
ITEM
Relato
A abertura do evento se deu às 9h00min, o Cerimonial foi conduzido por Roberta Silveira
Queiroz. Inicialmente houve a recomendação em plenária para que a comissão recursal
fosse composta e os trabalhos fossem iniciados. Foi realizada a composição da mesa de
abertura com a presença do Prefeito Municipal – Marcelo Belinati Martins; Roberto Alves
Lima Junior – Diretor Presidente do IPPUL; José Vicente Alves do Soccorro – Diretor de
Planejamento Urbano; Paulo Cesar Gonçalves Valle – Diretor da UniCesumar (Campus
Londrina); Vivian Perla Cruz de Oliveira – representante do Grupo de Acompanhamento e
Eliza Koyama – representante do Grupo de Cooperação Técnica. Eliza Koyama fez
agradecimentos por compor a equipe e participar de todo processo. Vivian Perla mencionou
sobre o processo e as carências da população, especialmente a rural – carência de
transporte, habitação, estradas, horários de ônibus, terminais. Parabenizou equipe do Plano
Diretor. O senhor Paulo Valle fez a saudação a todos e uma breve apresentação sobre
UniCesumar. Colocou a universidade a disposição para os próximos eventos. Na sequencia
o senhor Roberto Alves Lima Junior mencionou a fase de finalização da 4ª Etapa, atentando
para o objetivo deste evento: “A eleição dos delegados”, lembrando que no dia 15/09 –
Aprovação da minuta de lei. Mencionou a importância do processo democrático como a
participação nas audiências como participação ativa no processo. Agradeceu UniCesumar –
Escolha da região leste foi proposital por ser de alta vulnerabilidade social, dando novos
olhares para esta localidade. Pediu a todos para acessar o site IPPUL e verificar a coesão
entre leitura técnica e comunitária, tendo como destaque o grande número de materiais
entregue a população, a partir dos estudos realizados em nossa cidade. Na sequencia, o
Prefeito Marcelo Belinati fez uso da palavra agradecendo a toda equipe. Referiu que se trata
da construção de um Plano Diretor que verdadeiramente atenda ao anseio da população. O
Plano Diretor é fundamental porque trata da vida da cidade. Pediu para deixar de lado a
questão ideológica e encontrar o denominador comum para cidade a se desenvolver de
forma sustentável. Pessoas tem se articulado para debater os problemas da cidade, como
ocorreu em um bairro onde foi chamado a debater com aproximadamente 70 pessoas, para
tratar a questão do zoneamento urbano. Salientou que o Plano Diretor deve estar atento
para corrigir erros e distorção para melhorar e desenvolver a cidade. Pensar a cidade como
um todo. Pensar a cidade de forma global para construir um futuro melhor. Construir o Plano
Diretor moderno para nortear o desenvolvimento. Não se pode ter interesse pontual e sim
pensar no coletivo. Construir um Plano Diretor moderno para cidade crescer, atender e
influenciar de forma positiva no desenvolvimento, mas ainda tem muito a se fazer para
resolver a questão burocrática na Prefeitura Municipal de Londrina. Desburocratizar, dar
segurança jurídica para os funcionários, para os empresários, regras claras para seguir.
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Agradeceu a toda equipe e a todos os participantes. Às 9h52 – Roberta Silveira Queiroz fez
um convite para o evento em comemoração aos 25 anos do IPPUL – 1º Congresso Sul
Brasileiro de Direito Urbanístico. Às 10h05 – foi iniciada a apresentação sobre o Plano
Diretor, ministrada pelo Diretor de Planejamento Urbano e Coordenador Técnico da Revisão
do Plano Diretor José Vicente Alves do Soccorro que discorreu sobre: O que é o plano
diretor – objetivos – para quem é destinado – instrumento básico de planejamento para todas
as áreas e todo o território do município – é composto pela lei geral e as demais leis
específicas – como se dá a participação popular – como foi estruturado o processo de
revisão do Plano Diretor – Equipe TM; ECT; GA – Os segmentos que abrangem os diversos
grupos de representação de toda a sociedade; a cidade deve ser analisada sob diversos
aspectos (econômicos, sociais, infraestrutura, mobilidade, uso e ocupação do solo; aspectos
ambientais – a fala foi finalizada mostrando a fase do processo em que o Plano se
enconatra. Após esta apresentação foi realizado um intervalo. Às 11h00 houve o retorno à
plenária para a aprovação do Regulamento (anexo 1): Composição da mesa – Roberto Alves
Lima Junior / José Vicente Alves do Soccorro / Elisabeth Alves. O primeiro ponto
apresentado foi a solicitação à plenária se poderia ser prorrogado o horário de
credenciamento até 12:00h. Tal indagação foi rejeitada pela plenária. No entanto, foi
admitido o credenciamento somente dos 16 candidatos a delegados que estavam com
documentação sob análise da Comissão Recursal – questão aprovada por maioria. Leitura
do regulamento: Destaque: Art 5º – parágrafo único, incisos III e IV; Art 6; Art 7º parágrafo 2º
(Prof. Miguel) e 3º (Lúcio Brandão); Art 8º – destaque de Lúcio Brandão. Foi sugerido por
Gilson Bergoc que fosse incluído no regulamento os objetivos da pré-conferência. Optou-se
pela leitura do regimento solicitado pela plenária. Voltando ao Regulamento: foi questionado
por Gilson sobre o fato do Regimento não estar sendo aprovado pela plenária. Houve
questão de ordem, pois o senhor Luciano Noremberg não chegou em tempo hábil para fazer
a inscrição após a votação da plenária que decidiu sobre o encerramento das inscrições.
Auber Silva Pereira fez uso da palavra e questionou sobre o fato de sua inscrição não ter
sido deferida. Luciano Noremberg fez uso da palavra e questiona por que não foi aceita sua
inscrição. Francesca (por ordem) salienta já ter sido votada tal questão. Roberta (IPPUL) –
regras/regulamento são definidos para não haver dois pesos e duas medidas e haver lisura
no processo. Profº Ayoub fez proposta para o Capítulo 1: substituir cronograma por
disposições preliminares. Jorge Torquato – proposta – os delegados eleitos hoje deve ser
automaticamente considerados delegados na discussão das leis complementares do Plano
Diretor. Ficou definido pela plenária que todos os casos indeferidos serão apreciados pela
plenária. Sr. Luciano Noremberg – ainda questiona sobre o indeferimento de sua inscrição.
Destaque do art. 8 º– Lúcio Brandão, retirou o destaque. Jorge Torquato apresenta a
indicação de acréscimo de Parágrafo Único ao art. 6º – aprovado por unanimidade. Às
11h32minh o Regulamento foi aprovado por maioria. Conforme deliberado pela plenária,
Bruno de Camargo, presidente da Comissão Recursal fez a leitura dos casos deferidos e
indeferidos e colocado para apreciação da plenária (no total foram 8 recursos deferidos). A
saber: Glauter Martins - se defendeu dizendo que a constituição da entidade (associação) foi
feita há 3 dias, não tendo tempo hábil par aprovação – Francesca pediu esclarecimentos; 1ª
proposta: Indeferimento, 2ª proposta: Deferimento, 3ª proposta: deferir com prazo para
entrega de documentos – proposta deferida pela maioria. Rodrigo Sintra – Jd. Claudia - 1ª
proposta: Indeferimento; 2ª proposta: Deferimento – Deferido por maioria; Ângelo Barreio –
atesta a existência da associação de moradores; Representação da Associação Nosso
Recanto – Indeferida por não estar presente na plenária; Sr. Nilton Silva – Mov. Popular por
Amor à Londrina – Proposta – Deferida por unanimidade; Auber Silva Moreira – Mov.
Popular por Amor à Londrina – Proposta – Deferida por unanimidade; Lilian Azevedo
Miranda – Sindicato Rural Patronal (Ângelo Barreio se manifestou quanto à existência do
movimento) - Proposta aprovada (deferida) – vai regulamentar a documentação até
20/08/2018; Alisson – Lerroville - Ângelo Barreiro – confirma existência da Associação dos
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Moradores de Lerroville: Aprovado por unanimidade; e, Sara – Associação Moradores Jd.
Maringá – se justifica dizendo que o presidente está afastado, apesar de ter documentos
registrado está irregular. Inscrição homologada por unanimidade. Colocado em discussão
sobre o fato dos candidatos que fizeram inserção após horários. Edvaldo Viana foi favorável
em colocar em nova votação para plenária; Contrários – profº Miguel e Gabriela não
aceitaram; Eliane – defende que não se pode reaver a votação anterior.
Pôs-se na plenária sobre a revisão da votação – aprovado para rediscutir pela plenária
Votação de caso a caso – situação deferida pela plenária. Inscrições fora do horário Recurso Fernando Faiete de Oliveira (IAB) – Ausente, situação invalidada. Valdeli Ventura
Diliz (Lerroville) – Validado por unanimidade; Ricardo Kitamura (Instituto Ayoshi) – não está
presente por ter ido buscar a documentação – situação deixada para análise posterior;
condição do senhor Luciano Noremberg – aprovado por maioria; votada a situação do Sr.
Audeli (Novo recanto) – que não estava presente no momento da votação. Reaberta votação
– homologada inscrição por maioria. Deliberado por maioria que as inscrições só poderão
ser efetivadas com a entrega da documentação pendente até data da 1º Conferência.
Terminados os trabalhos da manhã no horário 13h35minh. Às14h50min foram retomados os
trabalhos do período da tarde: Fala do membro da ECT – Renato sobre a importância e
função dos delegados. Separação dos grupos dos candidatos a delegados para o inicio do
processo de votação – saída para formação dos grupos. Às 16h35min - trabalhos da tarde
na plenária – leitura do relatório de votação e das moções. Movimentos Populares – Cícero –
justificou o método – todos foram eleitos, pois tinham menos candidatos do que vagas. Os
nomes foram lidos, os eleitos ficaram em pé e homologados. Neste segmento foram
apresentadas 5 moções: Repúdio à charge usada na apresentação do Plano Diretor (17 à
favor e 20 contrários) (Moção indeferida); Efetivar os delegados eleitos nesta conferência
para serem legitimados nas leis complementares do Plano Diretor (Aprovada unanimidade)
para os que comparecerem na 1ª e 2ª conferência (Reprovada); uma segunda conferência
para preencher as vagas restantes (Reprovada por maioria); Moção de apoio ao
posicionamento formal do IPPUL em relação ao ConCidades (Moção aprovada); Solicitação
de interrupção do processo eleitoral do extinto CML (eleição de conselhos) (1ª parte da
moção) - solicitação de audiência pública pela população com os vereadores. (2ª parte da
moção), a Plenária se tornou agitada – solicitado calma e para que a democracia prevaleça.
Aberto palavra para o senhor Auber Pereira – redator da moção que defende suas idéias.
José Gonçalves Neto – defendeu a ideia do CMC que não esta na ilegalidade. Refere que a
forma de eleição estabelecida aqui tem um viés de esquerda. 1ª parte da moção - aprovada
pela maioria dos votos; 2ª parte da moção - aprovada pela maioria; Trabalhadores Sindicais:
Ayoub – método escolhido – eleição por aclamação – Feita a leitura dos nomes dos
delegados eleitos. Os delegados eleitos se apresentaram e foram homologados. Não houve
moções gerais. ONGs: Método escolhido – aclamação. Os nomes foram lidos – delegados
se apresentaram e homologados. Segmento dos Empresários relacionados ao
desenvolvimento Urbano: Método escolhido- eleição por aclamação - Leitura dos nomes e os
membros se apresentaram, menos o senhor Moacir (não foi eleito, pois não estava presente)
e Nivaldo Benvenho que não estavam presentes no momento da eleição e homologação. A
plenária ficou exaltada ressaltando o artigo 12 - parágrafo único, que prevê a não
homologação em caso de ausência no momento de apresentação em plenária. Foi solicitado
à mesa que a plenária colocasse em votação. Francesca defendeu a ideia do regulamento.
Propostas colocadas em votação: a favor da homologação do candidato desde que ele
comprove a enfermidade = 48 favoráveis; 5 contrários; 8 abstenções; Não foi alterado o
regulamento, mas foi considerado um fato extraordinário submetido à plenária que deliberou.
Moções apresentadas pelo segmento: Não reduzir os índices urbanísticos já adquiridos nem
os usos (Moção aprovada pela maioria); Garantir que a lei do Plano Diretor atenda os
critérios técnicos / econômicos (Moção aprovada pela maioria); Texto da lei dever ser
aprovado de maneira clara (Aprovada por aclamação); 1ª parte - reduzir o perímetro da zona
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de amortecimento (Aprovada); 2ª parte- sobre a redefinição de usos na zona de
amortecimento (Aprovada por maioria); Garantir ampla participação da sociedade na
elaboração de todas as leis complementares (Aprovada por aclamação); Delegados deverão
receber antecipadamente as possíveis alterações e propostas – reunião de qualificação com
o grupo de delegados para esclarecimentos (Aprovada por maioria); Entidades profissionais,
acadêmicas e de Pesquisa: Método de eleição – aclamação; Feito à leitura da relação dos
nomes dos delegados. Moções apresentadas pelo segmento: Quer alteração do regimento
da 1ª conferência – para mudar o próximo edital (da 1ª conferência) – mudar o termo
entidade por representantes. (Aprovado por aclamação); Quer alteração no artigo que está
no site que dá a impressão que o processo esta finalizado. As etapas finais – Renato Alves
fez considerações sobre a necessidade de se reunir para debater previamente as questões a
serem debatidas. Às 18h15min os trabalhos foram finalizados com os agradecimentos à
mesa e a todos os presentes. Foi solicitado no encerramento o registro fotográfico com todo
o grupo.
Observações: Regulamento com destaque em anexo.
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1.1. LISTAS DE PRESENÇA DA PRÉ-CONFERÊNCIA
Lista de Presença dos Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano
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Lista de Presença das Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de
desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença das ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Gestores, administradores Públicos Estaduais e Federais
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Lista de Presença dos Gestores, administradores Públicos Municipais (exceto Legislativo)

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

44

Prefeitura Municipal de Londrina

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

45

Prefeitura Municipal de Londrina

Lista de Presença dos Observadores presentes na Pré – Conferência
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PARTE 2
PRIMEIRA CONFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Londrina

2. ATIVIDADES DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA
Os trabalhos desenvolvidos durante o período da 1ª Conferência do Plano Diretor,
realizada dia 25/08/2018, foram iniciados com o credenciamento dos Delegados eleitos na PréConferência, assim como de observadores. Neste evento estiveram presentes cerca de 152
pessoas.
Delegados dos Segmentos
Nº
Gestores, administradores públicos e legislativos – estaduais e municipais
33
Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano
27
Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento
6
urbano
Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento
10
urbano
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com
8
atuação na área de desenvolvimento urbano
ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
2
Total de Delegados 86
Observadores de Londrina
66
Observadores de outros municípios
00
Total de Observadores 66
Total Geral de Presentes
152
Durante o período da manhã foi realizada a aprovação do regimento, com os
destaques indicados pelos delegados e apreciação da Plenária, definindo assim a metodologia
de trabalho de análise e aprovação das Diretrizes e Estratégias elaboradas durante os 20
Fóruns de Participação ocorridos em março/abril e junho/julho de 20181.
Além da leitura comunitária, foram incluídas propostas de Diretrizes e Estratégias
elaboradas pela equipe técnica a partir do levantamento de dados desenvolvido nas Etapas 2 e
3 do processo de revisão do Plano Diretor.
Conforme aprovado pela Plenária, no período vespertino os delegados se reuniram em
grupos de debate com representatividade de todos os segmentos em cada grupo. A
metodologia de trabalho sugerida e aprovada em Plenária para o debate em grupo se deu da
seguinte forma:
 Sala 1 – início da análise das Diretrizes e Estratégias a partir do tema Habitação, Atendimento
Social e Infraestrutura;
 Sala 2 – início da análise das Diretrizes e Estratégias a partir do tema Emprego, Mobilidade e
Preservação Ambiental; e
 Sala 3 - início da análise das Diretrizes e Estratégias a partir do tema Gestão Democrática.
1

Os resultados dos 20 Fóruns de Participação foram divulgados no website do IPPUL por meio dos Relatórios
Parciais 1 e 2 da Etapa 2 (publicados em 20/03 e 12/04/2018) e Relatórios Parciais 1 e 2 da Etapa 3 (publicados em
27/06 e 30/07/2018).
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Neste contexto, todos os temas foram contemplados e com maior aproveitamento do
tempo disponível para a realização dos trabalhos. Salienta-se que os delegados poderiam
apresentar moções também para os temas diferentes do tema discutido pelo grupo, conforme
julgassem necessário.
Os materiais preparatórios para a 1º Conferência foram disponibilizados no website do
IPPUL e no Oficial do Município a partir do dia 09/08/2018, a saber:


Regimento Interno da 1º-Conferência de Revisão do Plano Diretor (Anexo 2)



Formulário para apresentação de destaque (Anexo 2).



Diretrizes e Estratégia sobre Habitação, Atendimento Social e Infraestrutura (publicado em
10/08/2018 e revisado em 16/08/2018);



Diretrizes e Estratégia sobre Emprego, Mobilidade e Preservação Ambiental (publicado em
10/08/2018 e revisado em 17/08/2018);



Diretrizes e Estratégia sobre Gestão Democrática (publicado em 16/08/2018)



Macrozoneamento preliminar publicado no site do Ippul e constante na apresentação da 1ª
Conferência.

Após a realização deste evento, foi publicado um Relatório em 29/08/2018 com os
resultados obtidos, especialmente com a lista de Diretrizes e Estratégias aprovadas em
plenária, além de outros documentos ora compilados.

2.1. APRESENTAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA
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2.2. REGIMENTO COM OS DESTAQUES APRESENTADOS PELA PLENÁRIA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.
O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do Município de
Londrina, no uso de suas atribuições legais e considerando metodologia aprovada para a
Revisão do Plano Diretor Municipal, resolve:
Art. 1º. Publicar o Regimento da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, nos termos do
Anexo a esta Resolução Normativa;
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR
Diretor Presidente do IPPUL

Destaques - SUPRESSÃO
Destaques - ADITIVOS
Destaques - MODIFICATIVOS

ANEXO
REGIMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º. São objetivos da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor:

I.

Sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o estabelecimento de agendas, metas e
planos de ação para enfrentar os problemas existentes no município;

II. Propor a interlocução entre os munícipes que representam os diversos segmentos:
gestores públicos dos três entes federados e a sociedade civil local organizada sobre
assuntos relacionados ao Planejamento Municipal;
III. Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as
diferenças de gênero, idade, etnia e pessoas com deficiência, com participação direta
em entidades e segmentos dos poderes públicos em conjunto com os poderes da
sociedade civil.
Art. 2º. A 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, convocada pelo Prefeito Municipal, será
realizada no Auditório do Centro Universitário de Maringá – UniCesumar (Avenida Santa
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Mônica, 450 – Fraternidade), no dia 25 de agosto de 2018, das 08h00min às 19h00min, e terá
as seguintes finalidades:
I.

Divulgar o trabalho de revisão do Plano Diretor até o momento.

II. Apresentar a sistematização das propostas elaboradas pela sociedade civil durante os
Fóruns de Participação em todas as regiões da área urbana e distritos;
III. Aprovar as diretrizes e estratégias que irão compor a Minuta da Lei Geral do Plano
Diretor.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 3º. A realização da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor antecede a votações da 2ª
Conferência do Plano Diretor, momento em que será pactuada a Minuta da Lei Geral do Plano
Diretor.
§ 1º. As despesas com a organização geral e com a realização da 1ª Conferência de Revisão
do Plano Diretor correrão por conta da Prefeitura Municipal.
§ 2º. As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos participantes.
TÍTULO I
DA PAUTA
Art. 4º. A 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor seguirá a seguinte pauta:
I.

Credenciamento de participantes;

II. Abertura;
III. Credenciamento de delegados suplentes, se houver;
IV. Instalação da mesa de trabalhos;
V. Aprovação do Regimento da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor;
VI. Debates em Grupo das Moções às Propostas (Diretrizes e Estratégias);
VII. Leitura e aprovação das Moções;
VIII. Encerramento.
Parágrafo único. O Regimento conterá também o cronograma das atividades, processo de
debate e votação das propostas, bem como demais regulamentações referentes aos trabalhos
do dia.
TÍTULO II
DO CRONOGRAMA
Art. 5°. A 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor seguirá o seguinte cronograma:

MANHÃ

TARDE

Atividade*

Início Final

Atividade*

Início Final

Credenciamento

08:00 10:00

Debate em Grupo das

13:00 15:30
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Abertura Oficial

09:00 09:30

Aprovação do Regimento 09:30 11:30

Moções às Propostas
(Diretrizes e Estratégias)
Coffee Break
15:30 16:00
Leitura e Aprovação das
Moções
Encerramento

16:00 18:00
18:00 18:30

Proposta aprovada por maioria
* As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos participantes.

Parágrafo único: Se as atividades encerrarem antes do horário previsto, as atividades
subsequentes poderão ser iniciadas, observando-se o horário dos intervalos.
Proposta aprovada por unanimidade.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 6º. A 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor será presidida pelo Prefeito Municipal,
Sr. Marcelo Belinati Martins, e na sua ausência ou eventual impedimento, por seu
representante legal.
Art. 7º. A organização e desenvolvimento de suas atividades serão coordenados pelo Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina com apoio do Grupo de Acompanhamento –
GA, Grupo de Cooperação Técnica – GCT e Equipe Técnica Municipal – ETM.
Art. 8º. Compete à GA, GCT e ETM:
I.

Dar continuidade aos trabalhos de mobilização e atividades de sensibilização;

II. Mobilizar as instituições e segmentos, para a participação na 1ª e 2ª Conferências de
Revisão do Plano Diretor.
Art. 9º. Compete à equipe do IPPUL a elaboração da minuta do Regimento e da proposta de
programação que serão aprovados no dia da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor pelos
delegados eleitos e indicados na Pré-Conferência.
Art. 10. O IPPUL publicará antecipadamente as propostas de diretrizes e estratégias no
endereço eletrônico < http://ippul.londrina.pr.gov.br/ > agrupada em três temas: habitação,
atendimento social e infraestrutura; emprego, mobilidade e preservação ambiental; e gestão
democrática.
CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES
Art. 11. A 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor será aberta a todos os interessados.
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Art. 12. Os participantes na 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor se distribuirão em
quatro categorias:
I.

Observadoras e observadores;

II. Delegados(as) representantes da sociedade civil, eleitos(as) para a 1ª e 2ª
Conferências Municipal do Plano Diretor, ou seus suplentes formalmente indicados
pelas entidades;
III. Delegados(as) indicados(as) pelo Poder Público Municipal, Estadual e Federal;
IV. Convidadas e convidados, e;
§ 1º. As observadoras e os observadores residentes no município de Londrina terão direito
apenas a voz.
§ 2º. Somente os delegados e delegadas terão direito a voz e voto.
§ 3º. Os convidados terão direito a voz quando solicitado.
§ 4º. A 1ª Conferência será pública e acessível a todos os cidadãos e cidadãs, respeitadas as
definições da metodologia de revisão do Plano Diretor.
Art. 13. A representação dos diversos segmentos à 1ª e 2ª Conferências de Revisão do Plano
Diretor seguirá ao aprovado na Pré-Conferência de Revisão do Plano Diretor.
Art. 14. As inscrições ocorrerão até as 17:30 do dia 15 de agosto de 2018, de forma presencial
no IPPUL, ou através do formulário online a ser disponibilizado no endereço eletrônico <
http://ippul.londrina.pr.gov.br/ > até as 23:59. Após esta data e horário, os participantes apenas
poderão ser inscritos no dia da conferência, momento em que ocorrerá o credenciamento.
Art. 14. As inscrições ocorrerão até as 17:30 do dia 15 de agosto de 2018, de forma presencial
no IPPUL, ou através do formulário online a ser disponibilizado no endereço eletrônico <
http://ippul.londrina.pr.gov.br/ > até as 23:59. Após esta data e horário, os participantes apenas
poderão ser inscritos no dia da conferência, momento em que ocorrerá o credenciamento.
Proposta aprovada por maioria.
Art. 15. Os credenciamentos serão efetuados da seguinte forma:
I.

Para observadores:
a. Apresentação de documento pessoal, com foto, para sua identificação;

II. Para delegados e delegadas titulares eleitos na Pré-Conferência:
a. Apresentação de documento pessoal, com foto, para sua identificação.
§ 1º. Passado o prazo de credenciamento, na ausência dos representantes da entidade titular,
será aberto novo prazo para as entidades suplentes se credenciarem.
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§ 1º. Passado o prazo de credenciamento, na ausência dos representantes da entidade titular,
será aberto novo prazo para as entidades suplentes se credenciarem. Proposta retirada.
§ 2º. Os trabalhos da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor terão início no horário
estabelecido no Art. 2º deste Regimento, com qualquer quórum de delegados (as) já
credenciados e ali presentes.
CAPÍTULO V
DA PLENÁRIA INICIAL
Art. 16. A plenária da Conferência será coordenada pela mesa coordenadora que será
composta por um presidente e um secretário indicados pelo poder público, auxiliado por dois
(duas) secretários (as) indicados (as) pela plenária.
§ 1º. O Presidente da plenária e os (as) secretários(as) terão direito a voz, mas não terão
direito a voto.
§ 2°. O Presidente da plenária deverá conduzir os trabalhos com imparcialidade.
Art. 17. Na instalação dos trabalhos o Presidente da Mesa anunciará o número de delegados
credenciados e abrirá prazo para a realização dos credenciamentos restantes. Ao final do
prazo, anunciará à Plenária o número total de delegados credenciados.
Art. 18. A Plenária é soberana à mesa coordenadora e lhe será facultada questionamentos
pela ordem à mesa.
§ 1º. Os pedidos de esclarecimento, ordem e encaminhamento poderão ser feitos a qualquer
tempo, exceto durante o regime de votação, desde que relacionados aos assuntos postos em
apreciação da Plenária.
§ 2°. Deverá ser observada a sequência: esclarecimento, ordem e encaminhamento.
§ 3°. Sempre que solicitados, os pedidos de fala serão concedidos pelo tempo de até 2 (dois)
minutos.
§ 4°. Serão concedidos até 2 (dois) minutos para contrapropostas.
§ 5°. As replicas e tréplicas poderão ser concedidas pelo tempo de até 1 (um) minuto.
Art. 19. Para a leitura e aprovação do regimento será observada a seguinte ordem:
I-

Será realizada a leitura do regimento, pela mesa coordenadora, momento em que poderão
ser apresentados destaques;

II-

Os destaques referentes às questões de redação, que não alterem o sentido do texto base,
não serão apreciados pela Plenária.
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III- Todos os destaques poderão ser apresentados por escrito ou verbalmente à mesa
coordenadora;
IV- Os pontos que não forem objeto de destaque serão considerados aprovados por
unanimidade pela plenária, em seguida serão chamados por ordem, um a um dos
destaques para serem apreciados;
V- Os propositores dos destaques terão o tempo de 02 (dois) minutos, para a defesa do seu
ponto de vista, após o Presidente abrirá a palavra para outro participante que queira se
apresentar para defender posição contrária à do propositor, sendo mantida a concessão de
2 (dois) minutos para replica e 1(um) minuto para tréplica, procedendo-se em seguida a
votação da divergência;
VI- As propostas poderão ser aprovadas por contraste (maioria).

CAPÍTULO VI
DO DEBATE DAS PROPOSTAS
Art. 20. Os delegados e os observadores serão divididos em grupos de trabalho para debate
das Moções às Propostas (Diretrizes e Estratégias).
Art. 21. O momento do debate contará com um coordenador, um relator e um técnico
designado.
§ 1º. O coordenador será escolhido dentre os delegados (as).
§ 2°. O relator será um servidor do IPPUL que anotará os destaques, encaminhará lista de
presença e digitará as Moções às Propostas aprovadas.
§ 3°. O técnico designado será um servidor do IPPUL que participou da compilação para
elaboração das propostas de Diretrizes e Estratégias.
Art. 22. As moções serão classificadas em quatro tipos:
I-

Moção Aditiva: referente a novas propostas de Diretrizes ou Estratégias;

II-

Moção Modificativa: referente as propostas de Diretrizes ou Estratégias publicadas;

III-

Moção Supressiva: referente as propostas de Diretrizes ou Estratégias publicadas;

IV-

Moção Geral: referente a assuntos diversos de Diretrizes ou Estratégias;

§ 1º. As moções deverão ser apresentadas por escrito, conforme formulário (Anexo I)
§ 2°. Serão apresentadas para debate, apenas as moções que forem subscritas por, pelo
menos, cinco delegados.
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§ 3°. Serão encaminhadas à Plenária Final apenas as moções que tiverem aprovação de, no
mínimo, 1/3 dos delegados presentes em cada grupo de trabalho.
Art. 23. O momento do debate em grupo seguirá o seguinte cronograma:

Atividade
Leitura das Diretrizes e Estratégias para Apresentação de Destaques
Debate dos Destaques para Pré-Aprovação dos mesmos como
Moções
Aprovação das Moções Gerais

Início Final
13:30 14:00
14:00 15:30

Atividade
Leitura das Diretrizes e Estratégias para Apresentação de Destaques
Debate dos Destaques para Pré-Aprovação dos mesmos como
Moções
Aprovação das Moções Gerais

Início Final
13:00 13:30
13:30 15:00

15:30 16:00

15:00 16:30

Proposta aprovada por maioria.
Parágrafo único: Se as atividades encerrarem antes do horário previsto, as atividades
subsequentes poderão ser iniciadas, observando-se o horário dos intervalos. Proposta
aprovada por maioria.
Art. 24. Para a leitura e aprovação das Diretrizes e Estratégias será observada a seguinte
ordem: Proposta retirada.
I-

Será realizada a leitura das Diretrizes e Estratégias, pelo relator, momento em que
poderão ser apresentados destaques;

II-

Os destaques referentes às questões de redação, que não alterem o sentido do texto
base, não serão apreciados pelo grupo.

III-

Todos os destaques deverão ser apresentados por escrito (o IPPUL disponibilizará apoio,
caso necessário);

IV-

As Diretrizes e Estratégias que não forem objeto de destaque serão consideradas
aprovadas por unanimidade pelo grupo, em seguida serão chamados por ordem, um a
um dos destaques para serem apreciados;

V-

O coordenador do grupo resguardará tempo, para a defesa do destaque e para defesa de
posição contrária à do propositor, procedendo-se em seguida a votação da divergência;

VI-

As propostas poderão ser aprovadas por contraste (maioria).
CAPÍTULO VII
DA PLENÁRIA FINAL

Art. 25. A plenária final terá por objetivo a leitura e aprovação de moções.
Art. 26. As moções pré-aprovadas pelos grupos de trabalho serão lidas pelo secretário (a) da
mesa e, posteriormente as submeterão à plenária para votação.
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Parágrafo único: As moções aprovadas constarão do Relatório Final da 1ª Conferência.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27. Os casos omissos ou conflitantes deverão ser decididos pela plenária após
resguardado o direito de defesa e do contraditório.
Art. 28. Encerrados os trabalhos da 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, serão de
responsabilidade do IPPUL:
I-

I – a sistematização e divulgação e publicação do relatório final que conterá o número de
presentes e as diretrizes e estratégias acompanhadas das moções aprovadas;

II-

II – a montagem e elaboração do texto final das diretrizes da Minuta da Lei Geral do Plano
Diretor, após análise de viabilidade técnica das moções aprovadas;

III- III - organizar a 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor para a provação da Minuta da
Lei Geral.

Anexo I: Formulário para Destaque às Diretrizes e Estratégias da Revisão do Plano Diretor
Participativo.

FORMULÁRIO PARA DESTAQUE ÀS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS
Tema da Proposta – Diretriz/Estratégia:

Natureza da Moção:

Habitação, atendimento social e infraestrutura;

Aditiva

Emprego, mobilidade e preservação ambiental

Modificativa

Gestão Democrática

Supressiva

Nº

Geral
Novo Texto (se houver):

Justificativa:
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Identificação dos Delegados Proponentes:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________ Londrina, 25/08/2018

6.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DA PLENÁRIA
Parágrafo único: A ordem de prioridade de discussão dos temas nas salas seguirá
conforme disposto abaixo:
I - Sala 1: Habitação, Emprego, Gestão Democrática;
II - Sala 2: Emprego, Gestão Democrática, Habitação;
III - Sala 3: Gestão Democrática, Habitação, Emprego. Proposta aprovada por maioria.
Manutenção do Regimento referente à manutenção dos grupos. Proposta reprovada por
maioria.
Manutenção do Regimento aprovado na 1ª Conferência para a 2ª Conferência. Proposta
aprovada por maioria.
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2.3. LISTA DE PRESENÇA SALA 1
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2.4. MOÇÕES APROVADAS PELOS DELEGADOS NA SALA 1
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2.4.1.

Moção não Aprovada
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2.5. LISTA DE PRESENÇA SALA 2
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2.6. MOÇÕES APROVADAS PELOS DELEGADOS NA SALA 2
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2.6.1.

Moções não Aprovadas
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2.7. LISTA DE PRESENÇA SALA 3
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2.8. MOÇÕES APROVADAS PELOS DELEGADOS NA SALA 3
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2.8.1.

Moções Gerais
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2.8.2.

Moção não Aprovada
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2.9. MOÇÕES APRESENTADAS À PLENÁRIA FINAL – DEFINIÇÃO DAS
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS2

Habitação
Atendimento Social
Infraestrutura

Destaques
Proposta Aditiva
Proposta Modificativa
Proposta Supressiva

2

Salienta-se que o texto taxado em amarelo corresponde aos itens objetos de moções e as diferentes
cores de letras encontradas no decorrer da leitura das Diretrizes e Estratégias servem para informar o
tipo de moções apresentadas, a saber: laranja para proposta supressiva; verde para proposta aditiva e
azul para proposta modificativa.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

1. Definir e controlar a
ocupação de áreas
impróprias à
urbanização
respeitando as
condicionantes
ambientais e
socioeconômicas.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

1.1. Orientar esforços para a definição de usos a serem permitidos na Zona de  Macrozona
Amortecimento da Mata dos Godoy priorizando a complementaridade entre atividades Rural de
Controle
urbanas e rurais e o desenvolvimento sustentável.
Ambiental
1.2. Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas na zona rural em  Macrozona
áreas menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a Rural do
característica agrícola familiar e a baixa densidade populacional.
Corredor de
Biodiversidade
1.2. Garantir a regulamentação dos instrumentos de identificação, regularização fundiária do Tibagi
e de controle de ocupações urbanas na zona rural em áreas menores que o módulo  Macrozona
mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a característica agrícola familiar e a baixa Rural de
densidade populacional conforme o marco temporal estabelecido pela lei 13.465/2017 Agricultura
Comercial
para núcleo urbano informal existente. Aprovada por maioria
1.3. Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações em áreas
ambientais ou de risco e dos loteamentos irregulares.

 Macrozona
Urbana de
Ocupação
Controlada

1.3. Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações das áreas
ambientais e de risco e dos loteamentos irregulares, respeitando o marco temporal da
lei fundiária 13.465/2017 que corresponde a loteamentos com núcleos informais
consolidados até 2016. Aprovada por maioria
1.4. Coibir alterações pontuais na legislação urbanística com monitoramento contínuo
das tendências de expansão da urbanização considerando o artigo 42b do Estatuto da
Cidade.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

2. Promover ações para
a utilização dos
imóveis vagos,
priorizando o
adensamento da área
urbana já ocupada,
otimizando a
infraestrutura e os
serviços públicos
existentes.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

2.1. Definir o conceito de imóvel subutilizado para efetivar a aplicação dos instrumentos
urbanísticos tais como Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), de  Macrozona
acordo com as necessidades de cada área.
Urbana de
2.1. Definir o conceito de imóvel subutilizado e não utilizado para efetivar a aplicação dos Consolidação
instrumentos urbanísticos tais como Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios
(PEUC), de acordo com as necessidades de cada área. Aprovada por maioria.
2.2. 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 às necessidades da demanda, condicionados às políticas e
diretrizes da legislação urbanística.
2.3 Elaborar o Plano de Reabilitação de área central de Londrina incluindo estratégias para o
aproveitamento de imóveis vagos, o uso noturno, a moradia, os bens de interesse históricocultural, o desenvolvimento econômico e a segurança.
2.4. 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.
2.5. Orientar esforços junto à Câmara 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.
2.6. Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis vagos ou subutilizados
localizados em áreas de ocupação urbanas já ocupadas, com infraestrutura e equipamentos
comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação ordenada destas áreas.
2.6. Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis vagos, subutilizados ou não
utilizados, localizados em áreas de ocupação urbanas já ocupadas, com infraestrutura e
equipamentos comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação ordenada
destas áreas. Aprovada por maioria.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

2. Promover ações para
a utilização dos
imóveis vagos,
priorizando o
adensamento da área
urbana já ocupada,
otimizando a
infraestrutura e os
serviços públicos
existentes.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

2.7. Priorizar o atendimento de famílias em área de risco ou em áreas de proteção ambiental e
famílias com baixíssima renda mensal, confirmada pela dependência de benefícios
 Macrozona
governamentais (ZEIS).
2.7. Priorizar o atendimento de famílias que estejam em áreas de risco ou em áreas de proteção
ambiental e famílias com baixa renda mensal e vulnerabilidade social, confirmada pela
dependência de benefícios governamentais. Aprovada por maioria.
2.8 Ampliação e diversificação das formas da provisão de moradia, possibilitando a autoconstrução, a
autogestão, a locação social e o uso de imóveis ociosos, viabilizando a Habitação de Interesse
Social.

Urbana de
Consolidação

2.9. Implantar programas de Habitação de Interesse Social para subsidiar e financiar reformas e
ampliações.
2.9. 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. Aprovada por maioria.
2.10 Criação de Programa de aquisição de terrenos municipais destinados à habitação social, não
dependendo de empreendimentos privados para suprir demanda habitacional, e garantindo
atendimento de demandas habitacionais futuras.
2.10 Criação de Programa de aquisição de terrenos municipais destinados à habitação social, não
dependendo 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. Aprovada por maioria.
2.11. Revisar o cálculo do valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir de forma a garantir a
recuperação dos investimentos públicos necessários ao atendimento da demanda gerada.
2.11. Revisar o cálculo do valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir. O investimento do poder
público com relação a este recurso é definido por prioridades das necessidades do município.
Aprovada por maioria.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

3. Definir diretrizes para
o parcelamento e
ocupação do solo
urbano de modo a
controlar a expansão
horizontal da cidade.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

3.1. Adotar critérios baseados no adensamento populacional, contiguidade do adensamento e
barreiras naturais para delimitar as áreas urbanas e rurais, coibindo a expansão horizontal da atual  Macrozona
Urbana de
área urbana do Distrito Sede.

Consolidação
3.2. Controlar o adensamento de áreas urbanas periféricas condicionando a aprovação de novos
loteamentos urbanos, de novas atividades e o acréscimo de população à disponibilidade de
infraestrutura, de serviços gerais de apoio, priorizando as áreas contíguas à ocupação urbana pré-  Macrozona
Urbana
existente para evitar a formação de vazios urbanos.
Ocupação
3.3. Ampliar a oferta de habitação de interesse social, priorizando a proximidade ao local de origem
Controlada
das famílias a serem atendidas; a facilidade de acesso aos serviços urbanos e à oferta de
trabalho; à redução da necessidade de deslocamentos.
3.4. Integrar o parâmetro técnico de abrangência do atendimento às barreiras físicas existentes no
entorno para definir o critério de territorialidade na destinação das unidades habitacionais de
interesse social.
3.5. 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.
3.6. 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.

 Macrozona
Urbana de
Uso Misto

 Macrozona
Urbana de
Industrializaçã
o
 Sede dos
Distritos

3.6. Buscar alternativas para ampliar a qualidade das unidades habitacionais novas e existentes,
contemplando a norma de acessibilidade, (incluindo calçadas, lixeiras, árvores e rua) e
estimulando tecnologias sustentáveis, tais como reaproveitamento de água e geração de energia.
Aprovada por maioria.
3.7. Prever a implantação de áreas para cemitérios públicos de acordo com a quantidade de
habitantes e crescimento vegetativo. Aprovada por maioria.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

4. Garantir 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.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

4.1. Estimular o adensamento populacional ordenado com edificações de uso misto por meio da
simplificação dos procedimentos de licenciamento.
4.2. Corrigir deficiências e melhorar o acesso aos serviços públicos por meio da utilização dos recursos
auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos.

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

 Macrozonas
Urbanas

4.2. Corrigir problemas e melhorar o acesso aos serviços públicos por meio da utilização dos recursos
 Sede
auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos. Aprovada por maioria.
4.3. Garantir áreas públicas urbanas, equipamentos comunitários e oportunidades para a participação em
eventos destinados à preservação histórico-cultural e ambiental de comunidades tradicionais, artesãos,
imigrantes e indígenas.

dos
Distritos
Rurais

4.4. 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 áreas de preservação permanente e o sistema viário.
4.5. Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças com instalações técnicas de suporte às
atividades culturais e artísticas, instalação de equipamentos de lazer, calçadas, mobiliário e iluminação,
para apropriação dos espaços pelos usuários inclusive em horários alternativos.
4.6. Elaborar programas e promover parcerias entre os setores público e privado para melhorias e
manutenção das áreas, prédios e equipamentos públicos, atendendo a critérios técnicos e diretrizes do
plano diretor e leis complementares.
4.7. Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação asfáltica visando a modernização constante
e a eficiência.
4.7. Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando à modernização constante e a
eficiência. Aprovada por maioria.
4.8. 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.
4.9. Priorizar a mobilidade das pessoas. Aprovada por maioria.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

5. Priorizar a
regularização de
assentamentos de
interesse social com a
permanência das
famílias no local, sua
integração à cidade
formal e ao conjunto
de benefícios urbanos
disponíveis.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

5.1. Executar a regularização fundiária ou reassentamento da população em ocupações
informais de interesse social mediante projeto urbanístico específico para urbanização,  Macrozona
recuperação e proteção das áreas ambientais, com garantia de acesso à infraestrutura e Urbana de
serviços públicos.
Consolidação
5.2. Estabelecer critérios e normas especiais de urbanização, de uso, ocupação do solo e de
edificações para assentamentos informais de interesse social.
5.3. Viabilizar a regularização fundiária em áreas particulares para habitação de interesse social,
promovendo a titulação de propriedade aos seus ocupantes.
5.3. Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse social nos termos da lei. Aprovada

por maioria.
5.4

Utilização dos recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos.

5.5. Criar mecanismos que facilitem tanto a aquisição como a melhoria de moradias existentes.
5.6. Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas de
comercialização, adequando o atendimento às características socioeconômicas das famílias
beneficiadas.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

6. Ampliar o
atendimento e garantir
o acesso aos serviços
públicos em áreas
periféricas.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

6.1. Implantar serviços públicos de maior abrangência em áreas com deficiência de atendimento,
concentrando espacialmente os equipamentos para fortalecer as centralidades existentes e  Macrozona
Urbana de
reduzir necessidades de deslocamentos.

Consolidação

6.2. Priorizar a concentração espacial para a construção e ampliação de equipamentos
comunitários (Creche, Escola e Centro de Convivência do Idoso e Jovem, UBS, CRAS),  Setor de
considerando o máximo aproveitamento das áreas públicas já existentes com infraestrutura Centralidade
Rural
urbana instalada; a integração social do público atendido em cada serviço e a redução da
(Irerê/Paiquer
necessidade de deslocamentos.

ê)

6.2. Priorizar a concentração espacial para a construção e ampliação de equipamentos
 Sede dos
comunitários (Creche, Escola e Centro de Convivência do Idoso e Jovem, UBS e
Distritos
equipamentos de saúde necessários àquela região, CRAS), considerando o máximo
Rurais
aproveitamento das áreas 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. Aprovada por maioria.
6.3. Descentralizar os equipamentos culturais, priorizando a utilização de áreas que possuam
características para a conservação da memória regional e local.
6.4. Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos públicos nas áreas onde atualmente há
déficit no atendimento aos serviços públicos. Aprovada por maioria.

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

152

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

7.1. Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades da população e dos imigrantes.
7.2. Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, garantindo sua implantação,
estruturação e manutenção nos territórios.
7.3. Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social, voltados

7. Fortalecer os serviços
à prestação de serviços de média complexidade e espaços de convivência e permanência de pessoas
prestados pelos
em situação de rua.
órgãos e secretarias
7.4. Aprimorar o fluxo de notificação de violências e violação de direitos na política de assistência social,
para garantir o integral
promovendo maior agilidade na inclusão em processos de acompanhamento familiar.
atendimento à
 Macrozonas
7.5. Fortalecer e descentralizar o atendimento prestado pelos conselhos tutelares.
população.
Urbanas
7.6. Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao acolhimento institucional.
7.7. Descentralizar o atendimento ao idoso, divulgando amplamente os serviços ofertados, melhorando e
Macrozonas
ampliando as estruturas dos atuais centros de convivência com equipes multiprofissionais, capacitadas
Rurais
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.
7.8. Assegurar atendimento integral, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência.
7.9. Viabilizar o ensino em período integral.
7.10. Estimular projetos educativos multidisciplinares e projetos de auto-organização dos estudantes que
levem a conhecer a área urbana e rural, voltados à cidadania, a saúde, educação alimentar, esporte,
artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da realidade social.
7.11. 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.
7.12. 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 esporte, em conjunto com
outras secretarias integradas aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
7.13. Adotar como princípios de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos espaços para
futura adaptação a novos usos.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

7. Fortalecer os serviços
prestados pelos
órgãos e secretarias
para garantir o integral
atendimento à
população.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

7.14. Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de
atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais.
7.14. Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de
atendimento a crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com necessidades
educacionais especiais. Aprovada por maioria.
7.15. Fortalecer os programas de ensino para jovens e adultos combatendo o analfabetismo,
preferencialmente em horário noturno, buscando a inserção no mercado de trabalho.
7.16. 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
 Macrozonas
comunidade, priorizando o restauro do Museu de Arte, melhorias da Biblioteca Pública e
Urbanas
Teatro Zaqueu de Melo e revitalização do Bosque Marechal Cândido Rondon e Calçadão.
7.17. Aplicar os instrumentos urbanísticos e de preservação do patrimônio cultural e criando  Macrozonas
zoneamentos específicos como dos conjuntos urbano-paisagísticos Heimtal e Casoni.
Rurais
7.18. Ampliar o número de profissionais e de especialidades médicas, os horários de
atendimento, a oferta de medicamentos, o atendimento de emergência e o programa saúde da
família e aprimorar o atendimento.
7.18. 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 de à saúde de forma intersetorial e
integrativa. Aprovada por maioria.
7.19. Ofertar ou ampliar a oferta de serviços específicos de atendimento psicossocial,
dependência química, geriátrico, saúde bucal para adultos e saúde do trabalhador.
7.20. Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária e
ambiental, visando à prevenção e a redução de riscos e agravos.

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

154

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

7.21. Implantar Centro de Zoonoses para controle de vetores e endemias, e de acidentes causados por
animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública.

7. Fortalecer os serviços
prestados pelos
órgãos e secretarias
para garantir o integral
atendimento à
população.

7.22. Realizar o manejo dos animais que possam ser nocivos ao convívio dos seres humanos e que
possam causar impactos à fauna silvestre local, priorizando o controle populacional dos pombos.

 Macrozonas
7.23. Promover a proteção e o bem estar animal combatendo maus tratos e garantindo a qualidade de vida urbanas
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.

 Macrozonas
rurais

7.24. 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.
7.25 Eliminar a circulação de veículos de tração animal, oportunizando alternativas de inclusão social e
geração de renda.
7.25. Criar mecanismos de controle, avaliação e monitoramento de veículos de tração animal, visando a
saúde e segurança animal e segurança no trânsito, oportunizando alternativas de inclusão social e
geração de renda. Aprovada por maioria.
7.26. Garantir a adequada oferta de serviços funerários atendendo a legislação vigente criando programa
para manutenções, revitalizações dos cemitérios e capelas mortuárias públicas.
7.27. Implantar e modernizar a segurança publica por meio da criação da Central Unificada de
Videomonitoramento e de Gestão das Operações, com o monitoramento, a instalação de câmeras de
vigilância, instalação de alarmes nos próprios públicos, central de radiocomunicação,
radiocomunicadores e rádios móveis para viaturas.
7.28. Incentivar a integração dos sistemas privados de monitoramento por câmeras com a Central
Unificada de Videomonitoramento.
7.29. Destinar o Edifício e instalações da antiga Pavilon para a instalação da casa de HIP HOP, com
recursos para projetos culturais e sua manutenção. Reprovada por maioria.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

8. Elaborar o Plano
Municipal de
Drenagem Urbana e
prover sistema
garanta o equilíbrio
entre absorção,
retenção e
escoamento de águas
pluviais.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

8.1. Criar e atualizar o cadastro da rede e instalações de drenagem e das áreas
suscetíveis a alagamentos e enchentes, com vistas a subsidiar a escolha de áreas
 Macrozonas
prioritárias para investimento.
Urbanas
8.2. Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos Rurais
8.3. Avaliar a condição das barragens do município criando e mantendo atualizados os  Sedes dos
Planos de Contingência.
Distritos
8.4. Ampliar e aprimorar a manutenção da rede de galerias pluviais, reformando Rurais
dissipadores e limpando bocas de lobo, entre outros.
8.5. Coibir e controlar a impermeabilização do solo, promovendo a manutenção e
aumento da área permeável das datas através de incentivos tributários.
8.6. Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão Lindóia e consolidar o eixo do
Ribeirão Cambé, através de programas, projetos e instalações voltados à formação de
parques lineares de grande abrangência.
8.6. Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão Lindóia e consolidar o eixo do
Ribeirão Cambé, através de programas, projetos e instalações voltados à formação de
parques lineares de grande abrangência, preservando e respeitando o território e a
cultura indígena. Aprovada por maioria.
8.7. Promover o desassoreamento e a recuperação ambiental dos Lagos Igapó I, II, III e
IV, através de parcerias com a Federação, o Estado e o setor privado.
8.7. Promover o desassoreamento e a recuperação ambiental dos Lagos Igapó I, II, III e
IV, através de parcerias com a União, o Estado, o Município e o setor privado,
instituições que promovem pesquisa científica e a comunidade, com recursos do
Poder Público e Privado. Aprovada por maioria.
8.8. Implantar os NUPDES - Núcleos Comunitários de Defesa Civil para promoção de
mudança cultural nos níveis de Participação e Prevenção, com prioridade nos distritos
rurais e comunidades que sofrem com os efeitos dos desastres naturais.
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HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA
TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

9.1. Garantir a distribuição de água tratada para toda população, em quantidade e
9. Garantir saneamento
qualidade compatíveis com as exigências de higiene e saúde e controlar a abertura de  Macrozonas
ambiental em áreas
Urbanas
poços subterrâneos coletivos na zona urbana.
com maior deficiência,
9.2. Promover e fiscalizar a instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário
investindo em
Macrozonas
individual (fossa séptica) na zona rural combatendo o uso de fossa negra.
soluções alternativas e
Rurais
evitando danos à
9.3. Ampliar a frequência e a área de abrangência da coleta de resíduos sólidos
saúde pública e ao
domésticos priorizando os Distritos, os Patrimônios, as Vilas Rurais, os
meio ambiente.
Assentamentos Rurais, as Reservas Indígenas e ao longo das principais Estradas
Rurais do Município.
9.4. Implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos meios
convencionais.
9.5. 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.
9.6. Readequar a gestão do aterro municipal investindo em novas tecnologias e práticas
sustentáveis.
9.7. Implantar sistema de recolhimento e disposição de carcaças de pequenos e grandes
animais.
9.8. Implementar alternativas de disposição de resíduos para pequenos geradores
revisando o atual modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV).
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Prefeitura Municipal de Londrina

Emprego
Mobilidade
Preservação
Ambiental

Destaques
Proposta Aditiva
Proposta Modificativa
Proposta Supressiva
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

1. Promover 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.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

1.1. 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.
1.2. Incentivar a criação de cooperativas de crédito, trabalho, comercialização, produção e beneficiamento para
agregar valor aos produtos e estimular o empreendedorismo para pequenos agricultores.
1.3. 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.
1.3 . 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.
Aprovada por maioria.
1.4. Estimular a ampliação da oferta de indústria, comércio e serviço nas sedes dos Distritos Rurais.
1.5. 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 Espírito
Santo, São Luiz, Patrimônios Regina, e Taquaruna.
1.6. Promover ações para inserção do jovem no mercado de trabalho local com ampliação da capacitação
técnica, por meio de cursos técnicos (ensino médio, profissionalizantes, superior) voltados à produção
agroindustrial ou agroecológica, artesanais de alto valor agregado, gastronomia, turismo e
empreendedorismo.
1.7. Incentivar parcerias com produtores rurais e entidades de classes para a disponibilização de cursos técnicos
voltados à profissionalização em atividades desenvolvidas no campo.
1.8. Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das queimadas, os processos erosivos e a
contaminação por agrotóxicos.
1.8. Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das queimadas, os processos erosivos e a
contaminação por agrotóxicos, isto é, manejo integrado de pragas (MIP) e de doenças (MID), controle
biológico, proibir aplicação de pesticidas por via aérea (aviões). Aprovada por maioria.
1.9. Ampliar a cobertura dos serviços de telefonia e internet como instrumento de integração da cadeia
produtiva, capacitação, geração de emprego, renda e oportunidades.
1.10. Incentivar a formação de condomínios e/ou cooperativas de produtores agroecológicos. APROVADO POR
MAIORIA
1.11. Implantar o programa municipal de aquisição de alimentos nos moldes do PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). APROVADO POR MAIORIA
1.12 Criar a rede “gastronomia sem quilômetros”, envolvendo bares e restaurantes certificados cujo atributo é a
qualidade, a procedência e o compromisso social e ambiental. Estes estabelecimentos teriam benefícios
tributários para comercializarem apenas produtos agroecológicos adquiridos dos produtores de Londrina.
Aprovada por maioria.
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MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

 Macrozona Rural
de Controle
Ambiental
 Macrozona Rural
do Corredor de
Biodiversidade
do Tibagi
 Macrozona Rural
de Atividades
Diversificadas

 Macrozona Rural
de Agricultura
Comercial –
Setor Especial
de Turismo

 Sede dos
Distritos Rurais
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

2. Controlar o uso de
agrotóxicos em áreas
habitadas e de
interesse ambiental
promovendo formas
alternativas de
desenvolvimento
agrícola.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

2.1. Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e a agricultura transgênica nas bacias dos
mananciais de abastecimento e áreas com outras restrições ambientais, assim como
nas áreas de ocupação urbana;
2.2. Criar faixa de controle sanitário (cinturão verde) ao uso de agrotóxicos ao redor do
perímetro urbano da Sede e dos Distritos para evitar a contaminação à população e a
biodiversidade, especialmente, aos polinizadores;
2.2. 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. Aprovada por maioria.
2.3. Incentivar a agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais na faixa de controle
sanitário, incentivando a distribuição e o consumo de produtos orgânicos locais.
2.4. Aprimorar programa de compras municipais contemplando produtos da agricultura
familiar e orgânica incluindo na merenda escolar e no Restaurante Popular como
mecanismo de segurança alimentar.
2.4. Aprimorar programa de compras municipais contemplando produtos da agricultura
familiar e agroecológica incluindo na merenda escolar e no Restaurante Popular como
mecanismo de segurança alimentar. Aprovada por maioria.

 Macrozona Rural
de Agricultura
Comercial –
Setor Especial de
Turismo
 Macrozona Rural
de Controle
Ambiental
 Macrozona Rural
do Corredor de
Biodiversidade do
Tibagi
 Macrozona Rural
de Atividades
Diversificadas
 Sedes dos
Distritos

 Macrozona
Urbana de
Ocupação
Controlada

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

160

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

3. Estimular 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.

4. Incentivar a atração e
o crescimento de
empresas que tenham
por base a geração e
a aplicação de
conhecimento técnico
e científico.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

3.1. Recuperar as estradas rurais municipais e promover a fiscalização e a manutenção periódica
da pavimentação combatendo os processos erosivos ao longo das vias.
 Macrozonas
3.2. Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos Distritos Rurais, incluindo ciclovias e Rurais
pistas de caminhada, para possibilitar a mobilidade, o transporte e o acesso aos serviços na
área rural.
3.3. Incentivar a instalação de indústrias não poluentes e ligadas à tecnologia e agronegócio nas
áreas urbanas dos Distritos e ao longo de eixos rodoviários na zona rural diversificando as
atividades produtivas como alternativa de emprego e renda, reduzindo o deslocamento e a
dependência do Distrito-Sede.
3.4. Incentivar a instalação de atividades de pesquisa e tecnologia de apoio ao agronegócio ao
longo dos eixos rodoviários, observadas as restrições ambientais.
3.5. Fiscalizar e responsabilizar os proprietários rurais que não promovam o manejo adequado do
solo, culminando erosão nas estradas, leitos de rios, lagos e nascentes, que resultam em
ônus coletivo. Aprovada por maioria.
4.1. Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia entre os diversos setores da economia, a fim  Macrozona Rural
de agregar maior valor à produção local, aplicando os conceitos de cidade inteligente.
de Agricultura
4.2. Definir parâmetros urbanísticos específicos para a implantação de centros de pesquisa visando à
Comercial - Setor
atração de indústrias de base tecnológica, considerando o acesso direto aos eixos rodoviários de maior de
capacidade quando localizado em área rural.
Desenvolvimento
4.3. Reforçar os mecanismos institucionais de ensaios, certificação e controle de qualidade de produtos,
econômico
especialmente aqueles voltados ao mercado externo.
 Macrozona Rural
4.4. Proporcionar alternativas para execução de testes tecnológicos a fim de fomentar a ciência e a
de Atividades
inovação no município.
Diversificadas
4.5. Consolidar o Parque Tecnológico estruturando o Tecnocentro e criar novos parques, atraindo
empresas que visam trabalhar com alta tecnologia e valor agregado.
 Macrozona Urbana
4.6. Fomentar a cooperação entre os atores relevantes do setor de tecnologia compatibilizando e
de Industrialização
ampliando as iniciativas existentes e incentivando a criação de associações e cooperativas.
 Macrozona Urbana
4.7. Elaborar cronograma físico-financeiro do Tecnocentro após a prestação de contas por parte do
de Uso Misto
executivo e validação pela promotoria do patrimônio público – GEPATRIA. APROVADO POR MAIORIA
4.8. Proibir o Fracking (Fraturamento Hidráulico para Extração de Gás Subterrâneo) no Município.
Aprovada por maioria.
5.1. Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social para a área urbana  Macrozona Rural
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

5. Incentivar a atração,
instalação e
ampliação de
indústrias e de
cadeias produtivas
integradas
consolidando a
vocação regional e
setores estratégicos
para o Município.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

e rural vinculado as diretrizes do Plano Diretor.
de Agricultura
5.2. Incentivar a instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental, indústrias não poluentes Comercial - Setor
ligadas à tecnologia e ao agronegócio, oferecendo estrutura de acesso e mobilidade.
de
5.3. Controlar o uso industrial na Bacia do Ribeirão Jacutinga, considerando seu status de manancial de Desenvolvimento
abastecimento, fomentando indústrias secas e de baixo potencial poluidor.
Econômico
5.4. Otimizar a ocupação de áreas com vocação industrial e promover maior diversidade de usos
compatíveis fortalecendo o setor de logística e comércio atacadista.
 Macrozona Rural
5.5. Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da agroindústria.
5.5. Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da agroindústria e de Atividades
Diversificadas
agroecologia. Aprovada por maioria.
5.6. Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções para geração de emprego.
5.7. Estimular as tendências estratégicas nas áreas de Agronegócio, Químicos, Materiais e  Macrozona Urbana
Eletrometalmecânico promovendo o adensamento e otimização das cadeias produtivas integradas de Industrialização
através de melhorias em infraestrutura.
5.8. 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  Macrozona Urbana
aplicando os conceitos de cidade inteligente.
de Uso
5.9. Promover e fomentar a melhoria e ampliação da estrutura logística viária (rodovias, contornos,
Misto
ferrovias, etc.) criando eixos e polos de desenvolvimento industrial, priorizando a instalação do
Contorno Norte, estabelecendo a vocação logística e industrial de suas margens.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

5. Incentivar a atração,
instalação e ampliação
de indústrias e de
cadeias produtivas
integradas
consolidando a
vocação regional e
setores estratégicos
para o Município.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

5.10. Revisar a classificação do uso industrial e de apoio na legislação urbanística
considerando a adequação aos usos pré-existentes e o acesso direto aos eixos
rodoviários de maior capacidade quando localizado em área rural, possibilitando a
diversificação de atividades e o desenvolvimento socioeconômico.
5.10. 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. Aprovada por maioria.
5.11. Definir espaços de transição ou amortecimento entre as áreas industriais e
residenciais possibilitando a instalação de atividades complementares não poluentes.
5.12. Fomentar a criação unidades de tratamento e destinação final de resíduos
industriais.
5.13 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.
5.14. Estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às
rodovias, compatíveis com o uso do solo pré-existente e com o sistema de transporte.

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

 Macrozona Rural
de Agricultura
Comercial - Setor
de
Desenvolvimento
Econômico
 Macrozona Rural
de Atividades
Diversificadas
 Macrozona
Urbana de
Industrialização

 Macrozona

Urbana de Uso
Misto
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

6.1. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com
o zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos, respeitadas as restrições ambientais,
6. Estimular à micro e
sanitárias e de incomodidade.
pequena indústria
6.2.
Simplificar e agilizar o licenciamento de micro e pequenas indústrias promovendo a
articuladas ao uso
desburocratização.
 Macrozona
residencial, como
6.2.
Simplificar
e
agilizar
o
licenciamento
de
indústrias
de
baixo
impacto
ambiental.
Aprovada
por
Urbana de Uso
alternativa para a
maioria.
Misto
geração de renda e
6.3.
Fomentar
a
capacitação
técnica
e
transferência
de
conhecimento
científico
através
de
ampliação da oferta de
convênios com entidades de pesquisa, órgãos governamentais e não-governamentais,
trabalho, próximos à
 Macrozona
entidades de classe e outros.
moradia.
Urbana de
6.4. Incentivar a criação de cooperativas e associações de micro e pequenas empresas.
6.5. Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito, capacitação e acesso Consolidação
à informação, incentivando o empreendedorismo, as atividades de economia solidária e de
incubação.
 Macrozona
6.6. Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio às organizações de mulheres, com
Urbana de
vistas à promoção de alternativas de trabalho e geração de renda para a autonomia
Ocupação
econômica e financeira.
6.7. Aprimorar programa de compras municipais contemplando micro e pequenas empresas Controlada
locais.
6.7. Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais contemplando micro e  Sede dos
pequenas empresas locais. Aprovada por maioria.
Distritos Rurais
6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. 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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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

7. Estimular a criação e
consolidação de polos
de serviços regionais
integrados ao
desenvolvimento do
potencial turístico,
especialmente o
turismo de negócios,
de eventos.

8. Estimular novas
centralidades
econômicas e
incrementar as
existentes visando a
distribuição espacial
dos serviços, a oferta
de emprego e a
diversidade de uso em
locais potencializados
pelos investimentos
públicos.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

7.1. Estimular a coesão de atividades produtivas ao longo dos grandes vias de circulação como
eixos especializados nas áreas de educação, pesquisa e comércio (geradores de tráfego) de
forma compatível e complementar aos usos do entorno, preservando a capacidade de
circulação viária.
7.2. Estimular a coesão de atividades produtivas na área 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.
7.3. Fomentar a cooperação e a integração entre os entes do setor e as instituições de pesquisa
e ensino para transferência e aplicação de conhecimento.
7.4. Fomentar a instalação de centros de abastecimento e de logística associados ao sistema
viário de grande capacidade.
7.5. Implementar política de preservação histórico-cultural da região 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.
7.6. Promover ações para a continuidade das melhorias do Calçadão da área central.
8.1. Consolidar a vocação da Avenida Saul Elkind como centralidade da Região Norte e estimular
novas vias comerciais nos demais bairros residenciais com vistas à ampliação e
diversificação de atividades, oferta de serviços e emprego.
8.2. Estimular a implantação de comércio e serviço em áreas residenciais incluindo serviços
noturnos quando compatíveis com os demais usos do entorno.
8.2. Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas residenciais, incluindo serviços
noturnos, quando compatíveis com os demais usos do entorno, respeitando as restrições
ambientais, sanitárias e de incomodidade. Aprovada por maioria.
8.3. Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto ambiental
através da ampliação das possibilidades locacionais para sua instalação.
8.3. Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto ambiental
através da reutilização de áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades
locacionais para sua instalação. Aprovada por maioria.
8.4. Ampliar a centralidade no distrito de Irerê, adequando o terminal de transporte coletivo e a
oferta de transporte público à necessidade dos moradores de toda a área rural.
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MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

 Macrozona Urbana
de Industrialização
 Macrozona Urbana
de Uso Misto
 Macrozona Urbana

de Consolidação –
Setor de Atividades
Especializadas

 Macrozona
Urbana de
Consolidação
 Sede dos
Distritos Rurais
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

9. Fomentar o comércio
local (pequeno porte)
associado à produção
artesanal ou de baixo
volume em especial
nas áreas residenciais
onde o abastecimento
é deficiente,
possibilitando maior
diversidade de
atividades.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

9.1. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com
o zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos de forma a ampliar as possibilidades
locacionais, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e de incomodidade.
9.1. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com
o zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos de forma a ampliar as possibilidades
locacionais, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias, ao sossego público e de
incomodidade. Aprovada por maioria.
9.2. Regulamentar os horários de funcionamento de atividades noturnas com vistas à redução
dos níveis de incomodidade em áreas residenciais.
9.2. Regulamentar os horários de funcionamento de atividades noturnas com vistas à redução
dos níveis de perturbação de sossego considerando as normas da ABNT em áreas
residenciais. Aprovada por maioria.
9.3. Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e
ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e de incomodidade.
9.3. Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e
ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias ao sossego público
conforme normas da ABNT e de incomodidade. Aprovada por maioria.
9.3. Reexaminar a possibilidade de permanência ou não de atividades pré-existentes na revisão
de parâmetros de uso e ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e
de incomodidade aos vizinhos e PGT (pólo gerador de tráfego).
9.4 Incentivo ao comércio local em feiras e eventos, a associação do comércio itinerante aos
espaços de lazer, a criação de subcentros comerciais de bairro.
9.5. Incentivar comércio local e de suporte ao lazer junto às vias marginais de fundos de vale
para ampliar a fluxo de pessoas garantindo maior aproveitamento e segurança dessas áreas.
9.6. Desenvolver hortas comunitárias em áreas públicas desde que não gerem conflito com as
funções originalmente previstas, respeitada a demanda para serviços públicos e restrições
ambientais.
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MACROZONAS
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 Macrozona
Urbana de Uso
Misto
 Macrozona
Urbana de
Consolidação
 Macrozona
Urbana de
Ocupação
Controlada
 Sede dos
Distritos Rurais
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

10. Incentivar o
ecoturismo e o turismo
rural aproveitando as
potencialidades
naturais e culturais.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

10.1. Fomentar e a vocação turística da zona rural regulamentando as zonas
gastronômicas por meio de programas e projetos específicos de produção  Macrozona Rural
agroindustrial e artesanal.
de Controle
10.2. Incentivar a realização de eventos tradicionais com a comercialização local de Ambiental
produtos vinculados ao turismo na área rural.
10.3 Estruturação de rotas ou circuitos de acesso às atividades de lazer, esporte,  Macrozona Rural
educação e cultura fundamentadas na preservação ambiental e inclusão social.
do Corredor de
10.4. Estabelecer critérios padrões e regras para implantação de atividades turísticas, Biodiversidade do
recreativas e culturais na zona rural, respeitando o módulo rural do INCRA e os Tibagi
impactos ambientais decorrentes.
10.5. Incentivar o turismo na Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy.
 Macrozona Rural
10.6. Criar programa de redução de atropelamento de animais, especialmente junto ao de Agricultura
Parque Estadual da Mata dos Godoy, através da instalação de alambrados, Comercial –
trincheiras e rotas alternativas à biodiversidade (subterrânea, aérea, etc.).
Setor Especial de
10.6. Criar um programa de manejo de fauna nas vias públicas, estradas e rodovias Turismo
municipais ou que cortem o município, que vise redução de atropelamento de
animais, através da instalação de alambrados, trincheiras e rotas alternativas à  Macrozona Rural
biodiversidade (subterrânea, aérea, etc.). Aprovada por maioria.
de Atividades
10.7. Incentivar o turismo na Reserva do Apucaraninha por meio da disponibilização de Diversificadas
acessos, da pavimentação viária sem comprometimento das características naturais
existentes.
 Eixo Circuito
10.7. Incentivar o turismo na Reserva do Apucaraninha por meio de uma infraestrutura Verde
básica a fim de disponibilização de acessos e segurança, sem comprometimento das
características naturais existentes. Aprovada por maioria.
 Sede dos
10.8. Implementar linha de ônibus do distrito de Lerrovile até a Aldeia da Reserva
Distritos Rurais
Indígena do Apucaraninha e Água Branca. Aprovada por maioria.
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

11. Promover ações de
valorização dos
atributos naturais do
município com a
proteção dos recursos
hídricos e o manejo
das Unidades de
Conservação visando
à qualidade de vida, a
preservação e o
ecoturismo

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

11.1. Proceder ao reconhecimento do Parque Ecológico João Milanez enquanto unidade de
conservação nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
elaborando seu Plano de Manejo e revisar a atualização dos planos de Manejo dos
Parques Municipais Arthur Thomas e Daisaku Ikeda.
11.2. Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) através 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.
11.3. Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à biodiversidade e a relevância das
Unidades de Conservação do Município.
11.4. Promover o intercâmbio e cooperação com organizações e instituições que visem a
conservação da biodiversidade e a qualidade de vida humana.
11.5. 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 o espaço como corredor ecológico de
biodiversidade.
11.6. 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.
11.7. 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 freático monitorando a qualidade das águas dos corpos hídricos do
município.
11.8. 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.
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 Macrozonas
Urbanas
 Macrozonas

Rurais
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Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

12.1 Elaborar e executar o Plano de Mobilidade considerando novas formas de
transporte e a oferta de empregos.
 Macrozonas
12. Promover a
12.2. Adotar maior rigor no processo licitatório, transparência e fiscalização de contratos, Urbanas
universalização do
visando o barateamento das tarifas de transporte coletivo, buscando fontes
acesso ao transporte
alternativas de custeio do serviço e incorporando recursos de beneficiários indiretos
 Macrozonas
público coletivo como
no seu financiamento.
Rurais
um serviço essencial
12.3.
Implantar
rede
de
transporte
intermodal,
organizando
o
sistema
de
transporte
regulado pelo Poder
coletivo na forma de uma única rede integrada física, operacional e tarifariamente,
Público e adotar
reavaliando a necessidade de implantação de novos terminais ou estações de
estratégias de
integração ou de conexão da rede, humanizando o atendimento e assistência para
mobilidade para
pessoas com necessidades especiais.
combater a
segregação urbana e 12.4. Apoiar e promover medidas para coibir o transporte ilegal de passageiros.
social.
12.5. Implantar e melhorar os abrigos junto aos pontos de embarque e desembarque do
transporte coletivo, associados à melhoria da iluminação pública, buscando
proporcionar aos usuários mais conforto e segurança e informação, fomentando
parceiras que promovam a manutenção.
12.5. Implantar e melhorar os abrigos junto aos pontos de embarque e desembarque do
transporte coletivo, associados à melhoria da iluminação pública e da implementação
de lixeiras, buscando proporcionar aos usuários mais conforto e segurança e
informação, fomentando parceiras que promovam a manutenção. Aprovada por
maioria.
12.6. Estabelecer sistema de informação aos usuários do transporte coletivo urbano,
especialmente nos pontos de embarque e desembarque.
12.7 apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos e menos poluentes
reduzindo a emissão de gases de efeito estufa como uma política de enfretamento às
mudanças climáticas.
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

13. Promover e
incentivar o
desenvolvimento de
sistemas de
circulação e
transportes
racionalizado e
associado a novas
tecnologias em
diferentes
modalidades.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

13.1. Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para implantação de um
sistema viário articulado entre todas as regiões da cidade.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. Incrementar o transporte coletivo público com a criação de linhas circulares e inter
bairros, como forma de diminuir o percurso realizado pela população nas regiões da
 Macrozonas
cidade.
13.5. Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via Urbanas
compartilhada pelos modos ferroviário (Veículo Leve sobre Trilho – VLT ou
equivalente) e rodoviário (automóveis, motocicletas e bicicletas).
 Sede dos
13.6 Execução de trechos previstos pela Rede Cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, Distritos Rurais
bicicletários e paraciclos), garantindo continuidade e atendimento a todo o Município,
de maneira segura e integrada à rede de transporte público.
 Eixo Circuito
13.7 Revisar o programa “Calçada para Todos” e as definições do Código de Obras, Verde
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.
13.8 Promover a revisão e a consolidação do anel de integração com estrutura viária para
desenvolvimento econômico dos bairros.
13.9. Promover a revisão e a implantação de contornos rodoviários para desviar o trânsito
de passagem dos veículos pesados na área urbana da cidade.
13.10. Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em
relação à circulação de caminhões com peso bruto elevado e de cargas perigosas.

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

170

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

14.1. Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento e sinalização dos passeios  Macrozona Urbana

14. Priorizar a
e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento paisagístico adequado de Uso Misto
e tratamento das travessias do sistema viário.
mobilidade das
pessoas e não dos
14.2. Ampliar o uso compartilhado das vias de circulação, implementando calçadões e  Macrozona Urbana
veículos, o transporte
estimulando a ocupação de espaços públicos simbólicos que não são usualmente destinados de Consolidação
a mobilidade a pé, disponibilizando grandes avenidas para os pedestres aos domingos,
coletivo, a
 Macrozona Urbana
feriados e datas especiais.
acessibilidade e a
de Ocupação
qualidade ambiental. 14.3. Incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e racional do Controlada

15. Promover 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

transporte motorizado individual.
14.4. Ampliar e adequar a sinalização horizontal, vertical e semafórica das vias públicas e investir
em educação no transito visando a segurança sobretudo do pedestre.
14.5. Ampliar a oferta de infraestrutura viária, com privilégio para o transporte coletivo, buscando
o estabelecimento de corredores prioritários.
15.1. Estimular o adensamento e a diversificação de usos nas regiões providas de infraestrutura
de transporte e restringir a expansão horizontal da malha urbana.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. 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, trânsito e transporte, desestimulando a implantação de PGT – Polo Geradores de
Tráfego, especialmente na área central da cidade.
15.5. Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com a proibição de carga e
descarga no período diurno.
15.6. Proceder a análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de
acesso à área central da cidade.
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Prefeitura Municipal de Londrina

Gestão
Democrática

Destaques
Proposta Aditiva
Proposta Modificativa
Proposta Supressiva
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

1. Criar uma cultura de
participação cidadã
através do
fortalecimento,
estruturação e
capacitação dos
conselhos municipais
e lideranças
comunitárias, incentivo
às associações de
bairros e processos de
co-criação e co-gestão
das políticas públicas.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

1.1. Descentralizar os processos decisórios através do empoderamento das governanças
locais através da capacitação da comunidade para gestão democrática.
Todas as
1.1. Incentivar o empoderamento das governanças locais através da capacitação da Macrozonas
comunidade para gestão democrática. Aprovada por maioria.
1.2. Promover o fortalecimento e estruturação dos conselhos municipais (recursos
humanos, orçamentários e logístico), com a capacitação continuada dos conselhos
municipais, especialmente na formulação das políticas pertinentes a sua atuação e
regramento mínimo.
1.3. Ampliar a representatividade dos distritos, através da indicação comunitária dos
representantes distritais junto ao poder executivo municipal.
1.4.
Adequar a composição do Conselho Municipal da Cidade, atendendo as
recomendações federal, estadual e deliberações das conferências municipais.
1.5. Criar mecanismo de incentivo à criação, manutenção e capacitação das associações
de bairro, comunitária e de trabalhadores.
1.6. Promover, nas discussões públicas e democráticas, a aplicação de metodologias
para congregação de interesses, que melhor resultem no atendimento do interesse
coletivo.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

2. 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.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

2.1. Elaborar em conjunto com a sociedade a formulação de estratégias para alcance
Todas as
e efetividade das políticas públicas.
Macrozonas
2.2. Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o
Poder Executivo e Legislativo.
2.2 Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o
Poder Executivo e Legislativo APROVADA POR 1/3 Reprovada por maioria
2.2. Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o
Poder Executivo e Legislativo atendidas as disposições legais. Aprovada por
maioria.
2.3. Garantir que todos os Planos das políticas setoriais sejam elaborados e
regulamentados para que tenham força de lei garantindo a continuidade destas
políticas, diretrizes e ações.
2.4. Instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento atualização e
revisão do Plano Diretor, estruturando o órgão municipal de planejamento urbano e
territorial.
2.5. Criar medidas de controle e transparência na utilização dos recursos do Fundo
de desenvolvimento urbano.
2.5. Criar medidas de controle e transparência na utilização dos recursos do fundo de
desenvolvimento urbano e demais fundos municipais, conforme a LAI (Lei de
Acesso à Informação) 12527/2011. Aprovada por maioria.
2.6. Criar grupos permanentes de acompanhamento dos Planos Municipais e
instrumento s de monitoramento cidadão da execução política e orçamentária, tais
como o Relatório Anual de Gestão e indicadores de desempenho.
2.7. Consultar a população sobre as prioridades quanto a destinação dos recursos
públicos, retomando as discussões regionalizadas do orçamento participativo.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

3. Ampliar a
transparência e
acessibilidade às
informações de
controle social.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

3.1. Adotar critérios mais claros e simplificação da linguagem técnica das políticas
públicas para estimular a participação cidadã.
Todas as
3.2. Aprimorar o canal de comunicação cidadã com a Prefeitura, especialmente através Macrozonas
da Ouvidoria e instituir a Carta de Serviços Municipais com objetivo de esclarecer a
comunidade sobre a atribuição e serviços prestados por cada órgão público para as
áreas urbana e rural.
3.2. 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 áreas urbana e rural. Aprovada por maioria.
3.3. Reestruturar e implantar o sistema municipal de gestão e monitoramento dos
instrumentos urbanísticos, programas e projetos aprovados.
3.4. Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias, utilizando
como ferramenta o geoprocessamento.
3.5. Viabilizar espaço próprio e adequado ao Arquivo Público para a guarda,
preservação, manipulação e disponibilização de documentos.
3.5. Viabilizar espaço próprio e adequado ao Arquivo Público, bem como recursos
humanos com profissionais qualificados para a guarda, preservação, manipulação e
disponibilização de documentos dos Órgãos de administração Direta e Indireta do
município. Aprovada por maioria.
3.6. Garantir que as audiências públicas, discussões do Plano Diretor e Leis
complementares sejam realizados em espaços públicos (UEL, UTFPR, outros) bem
como seja ofertado alimentação e transporte (passe de ônibus). Aprovada por maioria.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

4. Fortalecer o
planejamento urbano
em suas dimensões
técnica e participativa
em defesa da
prevalência dos
interesses coletivos
sobre os interesses
individuais e do
enfrentamento à
corrupção urbanística
e com foco na
produção e gestão da
habitação social.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

4.1 Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos urbanísticos.
4.1 Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos urbanísticos garantindo a manutenção da lei
de uso e ocupação do solo urbano particularmente no que tange as zonas residenciais 1 e 2.
Reprovada por maioria.
4.2 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.
4.3 Revisar atribuições dos órgãos e secretarias relacionadas a projetos específicos.
4.3 Revisar atribuições dos órgãos e secretarias. Aprovada por maioria.
4.4 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.
4.5 Fortalecimento da COHAB como órgão executor da Política Municipal de Habitação, com
aprimoramento das ações de fiscalização, acompanhamento e assistência técnica.
4.6 Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com o diagnóstico da realidade, metas e ações
promovendo atualização do cadastro de interessados nos programas de HIS.
4.7 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 e Aluguel Social, Outorga Onerosa e Transferência do Potencial Construtivo.
4.8 Instituir novos instrumentos de gestão urbana, tais como o recolhimento de taxa para grandes
empreendimentos, destinação de um percentual do ITBI, que pudessem 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
4.9 Identificar e cadastrar imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos.
4.10 Estabelecer medidas para a efetivação de termos de parceria e convênios, assegurando às 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.
4.11 Implantar programas para arrendamento de unidades habitacionais de interesse social com opção de
compra ao final do contrato.
4.12 Integrar a Política de Habitação ao Planejamento Urbano e às políticas setoriais para atender as
necessidades do cidadão, priorizando a aplicação local dos recursos advindos dos instrumentos do
Estatuto das Cidades.
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Todas as
Macrozonas
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

5. Articular todas as
políticas de
atendimento social
com a finalidade de
educar e estimular a
prática de atividades
voltadas à cultura,
esporte, lazer, saúde,
educação, assistência
social.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

5.1. Garantir a elaboração de todos os planos setoriais de atendimento social, realização
de conferências, instituição dos Conselhos, fortalecimento dos fundos e estruturação Todas as
dos órgãos e secretarias.
Macrozonas
5.2. Implantar e aprimorar sistemas informatizados de gestão, de registro de usuários,
serviços e dados de realidade, para maior integração e agilidade nos atendimentos.
5.3. 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.
5.3. 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. Aprovada por maioria.
5.4. Promover ações para a continuidade da construção do Teatro Municipal.
5.4. Promover ações junto a empreendedores e aos órgãos federais e estaduais para a
continuidade da construção do Teatro Municipal. Reprovada por maioria.
5.5. Desenvolver a gestão dos benefícios assistenciais advindos das três esferas de
Governo e ampliar o valor disponível, garantindo as correções monetárias.
5.6. Garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com necessidades especiais no
âmbito do atendimento social.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

6. Buscar articulação
regional para a
implementação do
estatuto da Metrópole
e Gestão
Metropolitana.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

6.1. Articular com o Estado e os Municípios da Região Metropolitana a elaboração do Plano
de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI.
Todas as
6.2. Promover a articulação entre os municípios e destes com o estado nos projetos de Macrozonas
melhoria da Região Metropolitana de Londrina conforme previsto no Estatuto da
Metrópole.
6.3. Implementar em conjunto com os municípios da Região Metropolitana e Estado
melhorias na infraestrutura e serviços (rodovias, estradas, sistemas de transporte coletivo
público) nos deslocamentos intermunicipais, especialmente sobre o Contorno
metropolitano Norte.
6.4. Instalação para atendimento à região Metropolitana do Centro de Tratamento e
Recuperação de Animais Silvestres – CETAS e/ou Centro de Reabilitação de Animais
Silvestres - CRAS com a função de prestar atendimento médico-veterinário curativo e
profilático, priorizando, quando possível, a devolução destes em seu habitat natural.
6.4. Instalação para atendimento à região Metropolitana do Centro de Tratamento e
Recuperação de Animais Silvestres – CETAS e/ou Centro de Reabilitação de Animais
Silvestres com a função de prestar atendimento médico-veterinário curativo e profilático,
priorizando, quando possível, a devolução destes em seu habitat natural. Aprovada por
maioria.
6.5. Integrar as ações de segurança por meio da Elaboração de um Plano de Segurança
Regional e um Plano de Defesa Civil Regional, em conjunto com os municípios que
integram o CISMEL.
6.6. Integrar as ações de saúde e buscar alternativas para compartilhar os custos de
manutenção da infraestrutura de suporte aos serviços de saúde em conjunto com os
municípios que integram o CISMEPAR.
6.7. Integrar as ações de preservação ambiental em conjunto com os municípios que compõe
a Região Metropolitana para qualidade da provisão de serviços ambientais, especialmente
os mananciais de abastecimento.
6.7. Integrar as ações de preservação ambiental e gestão de resíduos em conjunto com os
municípios que compõe a Região Metropolitana para qualidade da provisão de serviços
ambientais, especialmente os mananciais de abastecimento. Aprovada por maioria.
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DIRETRIZES
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

6. Buscar articulação
regional para a
implementação do
estatuto da Metrópole
e Gestão
Metropolitana.

ESTRATÉGIAS
(LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA DA ETAPA 3)

LOCALIZAÇÃO /
MACROZONAS
(LEITURA TÉCNICOCOMUNITÁRIA)

6.8. Estruturar equipe multidisciplinar junto ao IPPUL, para tratar de Planos e Programas
Municipais que tenham interface com os demais municípios da RML.
Todas as
6.8. Estruturar equipe multidisciplinar coordenado pelo IPPUL para tratar de Planos e Macrozonas
Programas Municipais que tenham interface com os demais municípios da RML.
Aprovada por maioria.
6.9. Ordenar o uso e ocupação urbana nas áreas conurbadas e dirimir conflitos sobre as
divisas municipais.
6.10. Orientar esforços para a definição legal sobre o município de localização da Terra
Indígena (T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa
população, em especial implantar o centro de passagem.
6.10. Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de localização da
Terra Indígena (T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades
dessa população, em especial implantar o centro de passagem. Aprovada por maioria.
6.11. Definição do município de Referência para a reserva do Apucaraninha como sendo
Londrina e Tamarana como sendo na Lei da Constituição Brasileira Art. 231 e 232.
Aprovada por maioria.
6.12. Implantação da casa da passagem da aldeia Goj Kupri do centro cultural Ware
como sendo na Lei da Constituição Brasileira Art. 231 e 232. Aprovada por maioria.
6.13. Apoio à proposta de emenda 01/2018 da lei orgânica, que veda a participação em
conselhos de políticas públicas, de profissionais que atuem no licenciamento de
atividades no município. Aprovada por maioria.
6.14. Integrar a gestão das ações no campo da Assistência Social, especialmente no
atendimento à população em situação de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes.
Aprovada por maioria.
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Moção Geral 1:
Verificação dos recursos totais do município de Londrina nos próximos 10 anos através de
solicitação à Secretaria da Fazenda Municipal, Ipardes e Receita Federal, de acordo com o
Pedido Esporádico Municipal 71163/2018. Aprovada por maioria.
Moção Geral 2:
Considerar as propostas encaminhadas por escrito e incluídas nas diretrizes e estratégias a
exemplo da proposta feita pelo Movimento “Por Amor a Londrina!” protocolada no fórum de
debate da área central em 22/03/2018 e protocolada no IPPUL/CML/PML. Reprovada por
maioria.
Moção Geral 3:
Atender à demanda habitacional dos distritos rurais, ampliando o zoneamento urbano
residencial. Aprovada por maioria.

2.10. FOTOS DA 1ª CONFERÊNCIA DA REVISÃO DO PDML

Credenciamento

Composição da mesa de abertura do período
da manhã

Apresentação sobre Plano Diretor

Proposição de Delegado para a os trabalhos
em grupo
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Cartazes das diretrizes e macrozonas

Atividades – Sala 1

Atividades – Sala 2

Atividades – Sala 3

Plenária Final

Plenária Final
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2.11. MEMÓRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA
1ª Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor 2018 / 2028
Memória das atividades realizadas na 1ª Conferência
Data

25/08/2018

Local

Auditório da UniCesumar

Início

9h30min

Término

20h00min

Redator

Maria Eunice Garcia Ferreira

ITEM

Assunto

PAUTA
1 Aprovação das Diretrizes e Estratégias do Plano Diretor Municipal de Londrina
RELATOS (deliberações, discussões e outros)
ITEM

Relato

Às 9h30min foi dado início ao Cerimonial realizado por Regina Stela Coelho Cavichioli (PML), que
salientou os objetivos; as finalidades e os agradecimentos às equipes (Grupo de Acompanhamento
(GA); Equipe de Cooperação Técnica (ETM) e Equipe Técnica Municipal (ETM), aos delegados e a
comunidade em geral. Para a composição da mesa foram convidados: Deise Maria de Oliveira Lima
Silva (GA); Renato Alves (ECT); Elisabeth Aparecida Alves (Gerente de Pesquisa e Plano Diretor);
José Vicente Alves do Soccorro (Diretor de Planejamento Urbano e Coordenador Técnico do Plano
Diretor); Roberto Alves de Lima Junior (Diretor Presidente do IPPUL); Carina Ferreira Barros Nogueira
(IPPUL); Amanda Salvioni Sisti (IPPUL); Bruno de Camargo Mendes (IPPUL); Ana Luiza Muller
(IPPUL). A 1ª Fala – Renato Alves: Cumprimento aos presentes; disse que fez leitura do conteúdo
publicado no site e verificou muita coerência entre o material produzido e as Diretrizes e estratégias
apresentadas. Enalteceu a ECT pela importância dos trabalhos realizados. 2ª Fala – Deise Maria de
Oliveira Lima Silva: Representando o GA – importância de Londrina no contexto do sul do Brasil.
Importância de se fazer presente neste momento histórico. Objetivo comum é o desenvolvimento
sustentável da cidade. 3ª Fala – Roberto Alves Lima Junior – fez os cumprimentos; ressaltou a
importância da participação de todos. Fez alguns Informes: Convite para Conferência do CMC
(01/09/2018) e também ao Evento 1º Congresso Sul Brasileiro Urbanístico (12 a 14/09/2018) em
comemoração aos 25 anos do IPPUL. Pediu para que os Delegados do Poder Público se levantassem
para se apresentar à Plenária e esclareceu que o Legislativo, conforme informado via o Ofício 94/2018
CML, não indicaria Delegados, mas apenas representante (observadores). Em relação às moções
apresentadas na Pré-Conferência: o IPPUL encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Governo
encaminhando-as; Em relação à matéria constante no site do IPPUL (indicando a finalização do
processo de revisão do Plano Diretor), foi colocado no site do IPPUL uma nota explicativa salientando
que o processo ainda não está finalizado. Para o andamento dos trabalhos, foram passadas algumas
orientações: evidenciou-se que a Plenária foi organizada em 4 quadrantes, cujo objetivo é a facilitação
da contagem dos votos. Também foi enfatizado que apenas os delegados têm direito a voto
(observadores não). Às 9h40min foi iniciada a Leitura do Regimento – Resolução normativa 02 de
09/08/2018 (regimento com destaques anexo). Na sequencia salientou-se que a homologação da vaga
do Senhor Nivaldo Benvenho não foi deferida, pois o mesmo não apresentou atestado médico para
justificar a ausência no momento da homologação da vaga na pré-conferência. Outra questão votada
foi o acréscimo do tempo para credenciamento para suplentes: Cícero Cipriano Pinto (C. Municipal de
Saúde) solicita ampliação do horário para até as 10h - Aprovado por maioria; Gilson Bergoc (UEL)
solicita antecipação do horário do cronograma proposto; Solange Batigliana sugere acréscimo de
Parágrafo único indicando que se as atividades encerrarem antes do horário previsto, as atividades
subsequentes poderão ser iniciadas, observando os horários dos intervalos - Votação: Aprovado por
unanimidade. Destaque Art. 10 – Auber Silva Pereira questiona tempo exíguo de publicação do
conteúdo das diretrizes / estratégias – solicita esclarecimentos – Roberto Alves Lima Junior menciona
que foram cumpridos os prazos de publicação com a antecedência estabelecida pelo ConCidades
Nacional. Cícero Cipriano Pinto solicita mais antecedências nas publicações quando da revisão das
leis complementares. Roberto Alves Lima Junior assume a responsabilidade de antecipar as
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publicações para as referidas revisões. Para o Art. 14 foi proposta supressão pelo IPPUL, visto não ter
havido inscrição antecipada no site – proposta aprovada por maioria. Para o Art. 20, Dimas Soares
Junior e Gilson Bergoc solicitam esclarecimentos quanto a composição dos grupos de trabalho para o
período da tarde. Os esclarecimentos foram prestados pela mesa. No Art. 23 – Destaque IPPUL –
adequação de horário. Aprovado por maioria – com inclusão do parágrafo único mencionado por
Cícero Cipriano e Solange Batigliana. Para o Art. 24, considerando que o texto prevê moções, quer
que acrescente local para acrescentar texto (para redação). Esclarecido pela mesa coordenadora que
o formulário para moções já prevê este espaço. Foi passada a palavra para o Senhor Auber Silva
Pereira que discorda que todas as propostas discutidas nos fóruns foram contempladas, ex:
cemitérios. Roberto Alves Lima Junior evidencia que as diretrizes e estratégias apresentadas são
acompanhadas do relatório técnico e da leitura comunitária. Bruno de Camargo salienta que o artigo
que contempla o assunto mencionado está no item 7.26. Ana Bárbara de Toledo fez a observação que
no dia 15/08 entrou no site e não havia sido publicada as diretrizes da gestão democrática – Mesa
confirma que a publicação foi feita dia 16/08/18. Às 10h34min Regimento foi aprovado pela plenária.
Às 10h35min José Vicente Alves do Soccorro fez uma breve a apresentação retomando a Importância
do Plano Diretor: O que o Plano Diretor deve abranger (todos os segmentos da sociedade; a Lei Geral
e as Complementares; a consonância com a Lei Orçamentária / Lei dos Planos e investimentos;
salientou a etapa em que o processo de revisão se encontra (Etapa 4); fez a contextualização da 4ª
Etapa – Consolidando todas as leituras técnica e comunitária; fez a elucidação sobre o que é Principio,
Diretrizes, Estratégias, Macrozonas (Urbanas / rurais) e Instrumentos. Reforçou que o texto das
diretrizes e estratégias está divido em três eixos: 1 – Habitação, atendimento social e infraestrutura (9
diretrizes e 82 estratégias); 2 – Emprego, mobilidade e preservação ambiental (15 diretrizes e 106
estratégias) e 3 – Gestão Democrática (6 diretrizes e 46 estratégias). Esclareceu o método a ser
realizado: - Identidade de regiões homogêneas; - Identidade das necessidades comuns; - Identidade
de necessidade de desenvolvimento. José Vicente Alves do Soccorro também fez a apresentação das
macrozonas: Rurais: AC – Agricultura Comercial, AD – Atividades Diversificadas; CA – Controle
Ambiental; CBT – Corredor de Biodiversidade (contorno norte). Ao falar da Reserva Indígena
(indefinição da área – município de referência) o Senhor Renato Kriri ka Merem (Aldeia Branca) fez
uso da palavra para salientar que os indígenas não compreendem a divisão política, só compreendem
que necessitam de atendimentos e infraestrutura para viver com dignidade e salienta que a
Procuradoria não deu resposta para esta indefinição do pertencimento da reserva indígena. O Cacique
da Aldeia Água Branca (Moisés) pede a palavra para dizer que os indígenas tem o direito anterior à
vontade do Prefeito. O espaço da Av. Dez de Dezembro é dos indígenas, trata-se de uma questão de
direito adquirido. Indígenas fazem parte do contexto do Brasil, ressalta que a cultura é diferente e por
isso muitos não são aceitos, mesmo que vivam em uma terra que o governo diz ter dado, mas era algo
que já era deles. Rubens Ventura ressalta que o assunto dos indígenas compete à esfera federal. José
Vicente Alves do Soccorro retoma a palavra mencionando o Circuito Verde, o qual está sendo previsto
visando melhorar a acessibilidade de todos, inclusive até a terra indígena. Em seguida fez a
apresentação das macrozonas Urbanas: UM_C – De consolidação, UM_OC – Ocupação controlada,
UM_UM – Uso misto, UM_I – Industrial. Foi mostrado que estão sendo propostas pequenas correções
do perímetro urbano para adequações. Às 11h14min a apresentação foi finalizada. Gilson Bergoc
sugeriu subdivisão da ordem início dos grupos – sugere ordem de prioridade para início dos trabalhos
em grupo, a saber: Sala 1 – Habitação / Emprego / Gestão Democrática; Sala 2 – Emprego / Gestão /
Habitação; Sala 3 – Gestão / Habitação / Emprego. Colocado em aprovação– Aprovada pela Maioria.
– Valdeir Amaral Sampaio (Movimentos populares): Manutenção do Regimento referente à
manutenção dos grupos – Proposta Reprovada por maioria. Roberto Alves de Lima Junior sugere a
Manutenção do Regimento aprovado na 1ª Conferência para a 2ª Conferência, para utilizar o período
da manhã da 2ª Conferência para os trabalhos técnicos. Proposta aprovada por maioria. Deste modo,
foi iniciada a composição dos grupos: Empresários: 12 = 4 / 4 / 4; Ent. Profissionais e acadêmicas: 8 =
2 / 3 / 3; Sindicatos: 4 = 1 /1 /2; Movimentos populares: 21 = 7 / 7 / 7; Poder público: 30 = 10 / 10 / 10;
ONGs: 3 = 1 / 1 / 1; Observadores: 37 = 12 por sala. Saída para o horário de almoço. À tarde, às
13h10min os trabalhos foram retomados. O início dos trabalhos da tarde se deu pelas atividades dos
grupos formados anteriormente. Em cada grupo foram lidas as Diretrizes e estratégias, iniciando pelos
eixos propostos pelo Professor Gilson Bergoc, com as respectivas apresentações dos destaques,
retomando as discussões apenas para os itens destacados. Salienta-se que os destaques para serem
apreciados pela plenária deveriam conter no mínimo cinco assinaturas. Só foram para a plenária final
os destaques aprovados por pelo menos 1/3 dos delegados presentes. Às 17h34min houve reinício
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

183

Prefeitura Municipal de Londrina

dos trabalhos em plenária – Aprovação das moções. A mesa foi recomposta: Roberto Alves de Lima
Junior, Elisabeth Aparecida Alves e os coordenadores dos grupos: Sala 1- Custódio Rodrigues do
Amaral, Sala 2- Solange Batigliana e Sala 3- Gilson Bergoc. Deste modo foi iniciada a leitura dos
destaques para aprovação da plenária. HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E
INFRAESTRUTURA: 1.2- Aprovada por maioria; 1.3- Aprovada por maioria; 2.1- Aprovada por
unanimidade; 2.6- Aprovada por unanimidade; 2.7- Aprovada por unanimidade; 2.9- Aprovada por
unanimidade; 2.10- Aprovada por maioria; 2.11- Aprovada por maioria; 3.6- Aprovada por
unanimidade; 3.7- Aprovada por maioria; 4.2- Aprovada por maioria; 4.7- Aprovada por unanimidade;
4.9- Aprovada por unanimidade; 5.3- Aprovada por unanimidade; 6.2- Aprovada por unanimidade; 6.4Aprovada por unanimidade; 7.14- Aprovada por unanimidade; 7.18- Aprovada por unanimidade; 7.25Aprovada por unanimidade; 7.29- Reprovada por maioria (23 a favor / 35 contra / 6 abstenções); 8.6Aprovada por unanimidade; 8.7- Aprovada por unanimidade; EMPREGO, MOBILIDADE E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: 1.3- Aprovada por unanimidade; 1.8- Aprovada por maioria; 1.10Aprovada por unanimidade; 1.11- Aprovada por unanimidade; 1.12- Aprovada por unanimidade; 2.2Aprovada por maioria; 2.4- Aprovada por unanimidade; 3.5- Aprovada por unanimidade; 4.7- Aprovada
por maioria; 4.8- Aprovada por unanimidade; 5.5- Aprovada por unanimidade; 5.10- Aprovada por
unanimidade; 6.2- Aprovada por maioria; 6.7- Aprovada por unanimidade; 8.2- Aprovada por maioria;
8.3- Aprovada por unanimidade; 9.1- Aprovada por unanimidade; 9.2- Aprovada por maioria; 9.3Aprovada por maioria; 10.6- Aprovada por maioria; 10.7- Aprovada por unanimidade; 10.8- Aprovada
por unanimidade; 12.5- Aprovada por maioria. GESTÃO DEMOCRÁTICA: 1.1- Aprovada por maioria;
2.2- Aprovada por maioria; 2.5- Aprovada por maioria; 3.2- Aprovada por maioria; 3.5- Aprovada por
maioria; 3.6- Aprovada por maioria; 4.1- Reprovada por maioria; 4.3- Aprovada por maioria; 5.3Aprovada por maioria; 5.4- Reprovada por maioria; 6.4- Aprovada por maioria; 6.7- Aprovada por
maioria; 6.8- Aprovada por maioria; 6.10- Aprovada por maioria; 6.11- Aprovada por maioria; 6.12Aprovada por maioria; 6.13- Aprovada por maioria; 6.14- Aprovada por maioria. MOÇÕES GERAIS:
Moção Geral 1: Verificação dos recursos totais do município de Londrina nos próximos 10 anos
através de solicitação à Secretaria da Fazenda Municipal, Ipardes e Receita Federal, de acordo com o
Pedido Esporádico Municipal 71163/2018. Aprovada por maioria. Moção Geral 2: Considerar as
propostas encaminhadas por escrito e incluídas nas diretrizes e estratégias a exemplo da proposta
feita pelo Movimento “Por Amor a Londrina!” protocolada no fórum de debate da área central em
22/03/2018 e protocolada no IPPUL/CML/PML. Reprovada por maioria. Moção Geral 3: Atender à
demanda habitacional dos distritos rurais, ampliando o zoneamento urbano residencial. Aprovada por
maioria. Terminado os trabalhos, a 1ª Conferência do Plano Diretor Municipal de Londrina foi finalizada
às 20h00min.
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2.12. LISTAS DE PRESENÇA DA 1º CONFERÊNCIA
Lista de Presença dos Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano
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Lista de Presença das Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de
desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença das ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano
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Lista de Presença dos Gestores, administradores Públicos Estaduais e Federais
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Lista de Presença dos Gestores, administradores Públicos Municipais (exceto Legislativo)
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Lista de Presença de Observadores presentes na 1ª Conferência Municipal do Plano Diretor

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

194

Prefeitura Municipal de Londrina

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

195

Prefeitura Municipal de Londrina

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

196

15/09/2018

PARTE 3
SEGUNDA CONFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Londrina

3.

ATIVIDADES DA SEGUNDA CONFERÊNCIA – 15/09/2018
As atividades da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor ocorreram no Auditório da

UniCesumar, em duas datas distintas, 15/09/2018 (parte 1)

e 22/09/2018 (parte 2 -

Continuação), haja vista a impossibilidade de conclusão dos trabalhos em único dia, conforme
inicialmente proposto na metodologia.
O conteúdo ora apresentado refere-se à 2ª Conferência do dia 15/09/2018,
consolidando o processo de construção coletiva do PDML com a apresentação, discussão da
minuta da Lei Geral do Plano Diretor, cujo resultado deverá ser encaminhado à Câmara
Municipal de Londrina, ao Ministério Público e ao Conselho Municipal da Cidade.
O convite para o evento foi estendido a toda comunidade e estiveram Presentes na 2ª
Conferência do dia 15/09/2018:
Delegados dos Segmentos

Nº

Gestores, administradores públicos e legislativos – estaduais e municipais
Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano
Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento
urbano
Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento
urbano
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com
atuação na área de desenvolvimento urbano
ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
Total de Delegados
Observadores de Londrina
Observadores de outros municípios
Total de Observadores
Total Geral de Presentes

30
24
05
07
07
02
75
98
00
98
173

Os trabalhos desenvolvidos durante a primeira parte da 2ª Conferência do Plano
Diretor iniciaram com o credenciamento dos Delegados, assim como de todos os demais
participantes (observadores), seguindo a mesma metodologia adotada na 1ª Conferência.
Após o cerimonial de abertura, o Arquiteto e Urbanista José Vicente Alves do
Soccorro (Diretor de Planejamento urbano do IPPUL) iniciou uma apresentação técnica sobre o
Plano Diretor e macrozoneamento (Rural e Urbano), evidenciando que os princípios
fundamentais da Lei do PDML se estabelecem pelo direito à cidade por todos os munícipes.
Conforme definido pela Plenária Geral da 2ª Conferência, foi realizada a Leitura
do Regimento já aprovado na 1ª Conferência. Na leitura, os delgados indicaram alterações em
seu conteúdo, sendo estes apreciados e aprovados pela Plenária, alinhando assim, a forma de
trabalho a ser desenvolvida na 2ª Conferência.
Uma das propostas aprovadas no caso de não conclusão dos trabalhos no dia
15/09/2018, foi a continuidade das atividades no dia 22/09/2018.
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Após a redefinição do Regimento, foi realizada a leitura da Minuta da Lei Geral,
na integralidade do seu texto, incluindo os Artigos 36 a 66, os quais correspondem às Diretrizes
e Estratégias aprovadas na Conferência anterior. Neste sentido os artigos mencionados não
foram objeto de apreciação na 2ª Conferência.
Após a Leitura da Minuta da Lei Geral do Plano Diretor, foram observados que
dos 152 artigos constantes na Minuta da Lei Geral do PDML, 97 tiveram destaques, assim
como nos 3 anexos (mapas do macrozoneamento rural e urbano e glossário – ver Anexo 2
deste relatório), os quais, conforme definido pela Plenária Geral,

apresentados de forma

escrita ou verbal e apreciados no dia 22/09/2018.
As decisões tomadas nesta primeira parte da 2ª Conferência foram publicadas no
jornal Oficial Nº 3612 no dia 17/09/2018, objetivando dar transparência ao processo. Segue o
informativo publicado:

Os materiais preparatórios exclusivos da 2ª Conferência foram disponibilizados no
website do IPPUL e no Oficial do Município a partir do dia 31/08/2018, a saber:
 Regimento Interno da 2º Conferência de Revisão do Plano Diretor publicado em 31/08/2018
e Formulário para apresentação de propostas (Anexo 2);
 Minuta de Lei Geral publicada em 31/08/2018 (Anexo 2)
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3.1. APRESENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA – 15/09/2018
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3.2.

REGIMENTO COM AS ALTERAÇÕES

Durante a proposição de alterações no regimento estavam presentes os
seguintes segmentos representados:
Poder Público: 25 delegados (37,3%)
Sociedade Civil: 42 delegados (62,7%)
Empresários:
Trabalhadores:
Profissionais:
Movimentos:
ONG’s:

07 delegados (10,4%)
05 delegados (7,46%)
06 delegados (8,95%)
22 delegados (32,83%)
02 delegados (2,9%)

TOTAL:

67 delegados (100%)
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do
Município de Londrina, no uso de suas atribuições legais e considerando metodologia
aprovada para a Revisão do Plano Diretor Municipal, resolve:
Art. 1º. Publicar o Regimento da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, nos
termos do Anexo a esta Resolução Normativa.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR
Diretor Presidente do IPPUL

LEGENDA:
DESTAQUES
PROPOSTA ADITIVA
PROPOSTA SUPRESSIVA
PROPOSTA MODIFICATIVA
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ANEXO
REGIMENTO DA 2ª CONFERÊNCIA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º. São objetivos da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor: GABRIELA
RETIRADO
IV. Sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o estabelecimento de agendas,
metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no município;
V. Propor a interlocução entre os munícipes que representam os diversos
segmentos: gestores públicos dos três entes federados e a sociedade civil local
organizada sobre assuntos relacionados ao Planejamento Municipal;
VI. Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade,
considerando as diferenças de gênero, idade, etnia e pessoas com deficiência,
com participação direta em entidades e segmentos dos poderes públicos em
conjunto com os poderes da sociedade civil.
Art. 2º. A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, convocada pelo Prefeito
Municipal, será realizada no Auditório do Centro Universitário de Maringá –
UniCesumar (Avenida Santa Mônica, 450 – Fraternidade), no dia 15 de setembro de
2018, das 08h00min às 19h00min, e terá as seguintes finalidades:
IV. Divulgar o trabalho de revisão do Plano Diretor até o momento;
V. Pactuar a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 3º. A realização da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor antecede o
encaminhamento da mesma à Câmara Municipal de Londrina, e ao Conselho Municipal
da Cidade, para aprovação/sanção.
§ 1º. As despesas com a organização geral e com a realização da 2ª Conferência de
Revisão do Plano Diretor correrão por conta da Prefeitura Municipal.
§ 2º. As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos
participantes.
TÍTULO I
DA PAUTA
Art. 4º. A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor seguirá a seguinte pauta:
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IX. Credenciamento de participantes;
X. Abertura;
XI. Instalação da mesa de trabalhos;
XII. Apresentação Técnica (macrozoneamento e instrumentos);
V. Leitura da Minuta da Lei Geral do Plano Diretor;
VI. Leitura e aprovação das Propostas e Moções;
VII. Encerramento.
Parágrafo único. O Regimento conterá também o cronograma das atividades,
processo de debate e votação das propostas, bem como demais regulamentações
referentes aos trabalhos do dia.
TÍTULO II
DO CRONOGRAMA
Art. 5°. A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor seguirá o seguinte cronograma:
ROBERTO e CICERO
MANHÃ
Atividade*
Credenciamento

Início
08:00

Final
09:00

Abertura Oficial
Apresentação Técnica

08:30
09:00

09:00
09:30

Leitura do Regimento

09:30

09:45

TARDE
Atividade*
Leitura, Debate e
Aprovação de Destaques
Coffee Break
Leitura, Debate e
Aprovação de Destaques
Leitura e Aprovação
Moções
Encerramento e Foto Final

Início
13:30

Final
16:00

16:00
16:30

16:30
18:30

18:30

18:45

Leitura da Minuta da Lei Geral 09:45
10:30
18:45
do Plano Diretor para
Destaques
Suspensão para Discussão
10:30
11:30
das Propostas e
Formalização dos Autores
que as Subscrevem
* As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos participantes.

19:00

MANHÃ
Atividade*
Credenciamento

Início
08:00

Final
09:00

Abertura Oficial
Apresentação Técnica

08:30
09:00

09:00
09:30

Leitura do Regimento

10:40

09:45

TARDE
Atividade*
Leitura,
Debate
e
Aprovação de Destaques
Coffee Break
Leitura,
Debate
e
Aprovação de Destaques
Leitura
e
Aprovação
Moções
Encerramento e Foto Final

Início
13:30

Final
16:00

16:00
16:30

16:30
18:30

18:30

18:45

Leitura da Minuta da Lei Geral 09:45
10:30
18:45
do Plano Diretor para
Destaques
Suspensão para Discussão
10:30
11:30
das Propostas e
Formalização dos Autores
que as Subscrevem
* As despesas com alimentação e locomoção serão de responsabilidade dos participantes.

19:00

Redução do horário de almoço para 1h. APROVADO POR MAIORIA
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Parágrafo único. Se as atividades encerrarem antes do horário previsto, as atividades
subsequentes poderão ser iniciadas, observando-se o horário dos intervalos.
§ 2º. Se as atividades não encerrarem até às 19:00h sem a finalização dos trabalhos, o
restante da Conferência será postergado para uma nova data. CICERO APROVADO
POR MAIORIA

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 6º. A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor será presidida pelo Prefeito
Municipal, Sr. Marcelo Belinati Martins, e na sua ausência ou eventual impedimento,
por seu representante legal.
Art. 7º. A organização e desenvolvimento de suas atividades serão coordenados pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina com apoio do Grupo de
Acompanhamento – GA, Grupo de Cooperação Técnica – GCT e Equipe Técnica
Municipal – ETM.
Art. 8º. Compete à GA, GCT e ETM:
III. Dar continuidade aos trabalhos de mobilização e atividades de sensibilização;
IV. Mobilizar as instituições e segmentos, para a participação na 2ª Conferências de
Revisão do Plano Diretor.
Art. 9º. Compete à equipe do IPPUL a elaboração do Regimento e da proposta de
programação conforme aprovado na 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor pelos
delegados eleitos e indicados na Pré-Conferência.
Art. 10. O IPPUL publicará antecipadamente o material preparatório para a 2ª
Conferência de Revisão do Plano Diretor no endereço eletrônico <
http://ippul.londrina.pr.gov.br/ >.
CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES
Art. 11. A 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor será aberta a todos os
interessados.
Art. 12. Os participantes na 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor se distribuirão
em quatro categorias:
V. Observadoras e observadores;
VI. Delegados(as) representantes da sociedade civil, eleitos(as) para a 1ª e 2ª
Conferências Municipal do Plano Diretor, ou seus suplentes formalmente
indicados pelas entidades;
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VII.
Delegados(as) indicados(as) pelo Poder Público Municipal, Estadual e
Federal;
VIII. Convidadas e convidados, e;
§ 1º. As observadoras e os observadores residentes no município de Londrina terão
direito apenas a voz.
§ 2º. Somente os delegados e delegadas terão direito a voz e voto.
§ 3º. Os convidados terão direito a voz quando solicitado.
§ 4º. A 2ª Conferência será pública e acessível a todos os cidadãos e cidadãs,
respeitadas as definições da metodologia de revisão do Plano Diretor.
Art. 13. A representação dos diversos segmentos à 1ª e 2ª Conferências de Revisão do
Plano Diretor seguirá ao aprovado na Pré-Conferência de Revisão do Plano Diretor.
Art. 14. Os recredenciamentos serão efetuados da seguinte forma:
III. Para observadores:
a. Apresentação de documento pessoal, com foto, para sua identificação;
IV. Para delegados e delegadas titulares eleitos na Pré-Conferência:
a. Apresentação de documento pessoal, com foto, para sua identificação.
Parágrafo único: Os trabalhos da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor terão
início no horário estabelecido no Art. 2º deste Regimento, com qualquer quórum de
delegados (as) já credenciados e ali presentes.

CAPÍTULO II
DA PLENÁRIA
Art. 15. A plenária da Conferência será coordenada pela mesa coordenadora que será
composta por um presidente e um secretário indicados pelo poder público, auxiliado
por dois (duas) secretários (as) indicados (as) pela plenária.
§ 1º. O Presidente da plenária e os (as) secretários(as) terão direito a voz, mas não
terão direito a voto.
§ 2°. O Presidente da plenária deverá conduzir os trabalhos com imparcialidade.
Art. 16. Na instalação dos trabalhos o Presidente da Mesa anunciará o número de
delegados credenciados e abrirá prazo para a realização dos credenciamentos
restantes. Ao final do prazo, anunciará à Plenária o número total de delegados
credenciados.
Art. 17. A Plenária é soberana à mesa coordenadora e lhe será facultada
questionamentos pela ordem à mesa. VILSON
§ 1º. Os pedidos de esclarecimento, ordem e encaminhamento poderão ser feitos a
qualquer tempo, exceto durante o regime de votação, desde que relacionados aos
assuntos postos em apreciação da Plenária.
§ 2°. Deverá ser observada a sequência: esclarecimento, ordem e encaminhamento.
§ 3°. Sempre que solicitados, os pedidos de fala serão concedidos pelo tempo de até 2
(dois) minutos.
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§ 3°. Sempre que solicitados, os pedidos de fala serão concedidos pelo tempo de até 3
(dois) minutos. APROVADO POR MAIORIA
§ 4°. Serão concedidos até 2 (dois) minutos para réplicas.
§ 4°. Serão concedidos até 3 (dois) minutos para réplicas. APROVADO POR MAIORIA
§ 5°. As tréplicas poderão ser concedidas pelo tempo de até 1 (um) minuto. ROBERTO
RETIRADO
§ 5°. As tréplicas poderão ser concedidas pelo tempo de até 3 (um) minuto.
APROVADO POR MAIORIA
Art. 18. Para a leitura e aprovação da Minuta da Lei Geral do Plano Diretor será
observada a seguinte ordem:
VIIIIXXIII-

Será realizada a leitura Minuta da Lei Geral do Plano Diretor, pelo(a)
secretário(a), momento em que poderão ser apresentados destaques;
Os destaques referentes às questões de redação, que não alterem o sentido do
texto base, não serão apreciados pelo grupo.
Todos os destaques deverão ser apresentados por escrito (o IPPUL
disponibilizará apoio, caso necessário); GILSON E CICERO
Todos os destaques deverão ser apresentados por escrito OU VERBALMENTE
(IPPUL disponibilizará apoio, caso necessário); APROVADO POR MAIORIA

XI-

Os artigos que não forem objeto de destaque serão considerados aprovados por
unanimidade pelo grupo, em seguida serão chamados por ordem, um a um dos
destaques para serem apreciados;
XII- Em seguida será suspensa a plenária para discussão das propostas e
formalização dos autores que as subscrevem; CICERO SUPRESSÃO
APROVADO POR MAIORIA
VRecomenda-se que os autores das propostas verbalizadas as escrevam, com
apoio do IPPUL, visando à objetividade dos trabalhos. GILSON APROVADO POR
MAIORIA
XIII-

Após o intervalo do almoço, serão chamados por ordem, um a um dos
destaques para serem apreciados; CICERO SUPRESSÃO RETIRADA

XIV-

Os propositores dos destaques terão o tempo de 02 (dois) minutos, para a
defesa do seu ponto de vista, após o Presidente abrirá a palavra para outro
participante que queira se apresentar para defender posição contrária à do
propositor, sendo mantida a concessão de 2 (dois) minutos para replica e 1(um)
minuto para tréplica, procedendo-se em seguida a votação da divergência;
CICERO SUPRESSÃO RETIRADA

VII- Os propositores dos destaques terão o tempo de 03 (dois) minutos, para a defesa
do seu ponto de vista, após o Presidente abrirá a palavra para outro participante que
queira se apresentar para defender posição contrária à do propositor, sendo mantida a
concessão de 3 (dois) minutos para replica e 3 (três) minuto para tréplica, procedendose em seguida a votação da divergência; GILSON (TEXTO JÁ FOI CORRIGIDO
ANTERIORMENTE)
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XV-

As propostas poderão ser aprovadas por contraste (maioria).

Art. 19. Durante a suspensão dos trabalhos, os delegados e os observadores
discutiram as propostas para formalização dos autores que as subscrevem, assim
como para eventuais Moções. CICERO SUPRESSÃO APROVADO POR MAIORIA
Art. 20. As propostas e moções serão classificadas em quatro tipos:
IProposta Aditiva: referente aos artigos da minuta de lei publicada;
IIProposta Modificativa: referente aos artigos da minuta de lei publicada;
IIIProposta Supressiva: referente aos artigos da minuta de lei publicada;
VProposta Conceitual: referente aos anexos da minuta de lei publicada
(macrozoneamentos); LUCIANO SUPRESSÃO REPROVADO POR MAIORIA
Os anexos que nesta conferência não forem apreciados com aprofundamento,
poderão ser aprovados em uma discussão futura. CICERO RETIROU
Manutenção do inciso V - GILSON APROVADO POR MAIORIA
VI-

Moção: referente a assuntos diversos da conferência;

§ 1º. As propostas e moções deverão ser apresentadas por escrito, conforme
formulário (Anexo I) GILSON
§ 1º. As propostas e moções poderão ser apresentadas por escrito, conforme
formulário (Anexo I) APROVADO POR ACLAMAÇÃO
§ 2°. Serão apresentadas para debate, em plenária, apenas as propostas e moções
que forem subscritas por, pelo menos, cinco delegados. GILSON e ELIANE
SUPRESSÃO APROVADO POR MAIORIA
§ 3°. Não serão objeto de discussão as diretrizes e estratégias constantes da Minuta da
Lei Geral do Plano Diretor, visto que já foram aprovadas na 1ª Conferência de Revisão
do Plano Diretor. VADEIR
§ 3°. Não serão objeto de discussão as diretrizes e estratégias (ART 36 A 66)
constantes da Minuta da Lei Geral do Plano Diretor, visto que já foram aprovadas na 1ª
Conferência de Revisão do Plano Diretor, SALVO AS PROPOSTAS QUE NÃO FORAM
CONTEMPLADAS E JUSTIFICADAS PELA EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO SENDO
QUE AS MESMAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS PARA APRECIAÇÃO DA
PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA. CICERO E VADEIR GILSON APROVADO POR
MAIORIA
§ 4º. As matérias apreciadas não serão objeto de novos destaques.
Art. 21. A plenária terá por objetivo a leitura e aprovação de propostas e moções que
serão lidas pelo secretário (a) da mesa e, posteriormente as submeterão à plenária
para votação.
Parágrafo único: As propostas e moções aprovadas constarão do Relatório Final da
2ª Conferência.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22. Os casos omissos ou conflitantes deverão ser decididos pela plenária após
resguardado o direito de defesa e do contraditório.
Art. 23. Encerrados os trabalhos da 2ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, serão
de responsabilidade do IPPUL:
I – a sistematização, divulgação e publicação do relatório final que conterá o número de
presentes, a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor (com anexos) e as moções
aprovadas;
II – a elaboração do texto final da Minuta da Lei Geral do Plano Diretor, após análise de
viabilidade técnica das propostas aprovadas;
III – encaminhamento do texto final para o Conselho Municipal da Cidade, Ministério
Público e para aprovação legislativa, através da Secretaria Municipal de Governo.
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Anexo I: Formulário para Destaque à Minuta da Lei Geral da Revisão do Plano Diretor
Municipal.

FORMULÁRIO PARA DESTAQUE À MINUTA DA LEI GERAL
Natureza da Proposta ou Moção:
Proposta Aditiva

Proposta Conceitual

Artigo
______

Moção

Anexo
______

Proposta Supressiva
Proposta Modificativa

Para Propostas:

Novo Texto (se houver):

Justificativa:

Nome dos Delegados Proponentes:
1.
2.
3.
4.
5.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Londrina, 15/09/2018
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3.3. MINUTA DE LEI GERAL COM DESTAQUES FEITOS EM PLENÁRIA
LEGENDA:
DESTAQUES
PROPOSTA ADITIVA
PROPOSTA SUPRESSIVA
PROPOSTA MODIFICATIVA
PROPOSTA CONCEITUAL
correções ortográficas e de técnica legislativa feitas pelo IPPUL
LEI Nº XXX DE XX DE XXX DE XXX
Publicada no Jornal Oficial n.º XXX - XXX, XX de XXX de XXX
SÚMULA: Institui, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 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. 1º. A presente Lei aprova a revisão da Lei nº. 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. LUCIO
Art. 2º. O 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 urbano e rural do município. ELIANE E LUCIO
§ 1º. Integram o Plano Diretor os seguintes conjuntos de documentos: ELISA E AYOUB
I - Relatórios Técnicos do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina, contendo:
LUCIO E ELISA IPPUL
a) levantamentos e análise de informações e dados sobre a respeito o município;
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 complementares versando sobre: LUCIO ROSANGELA PAULO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Perímetros Urbanos;
Parcelamento do Solo;
Uso e Ocupação do Solo;
Sistema Viário e Mobilidade Urbana;
Código de Obras;
Código de Posturas;
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g) Código Ambiental;
h) Preservação do Patrimônio Cultural; e
i) Instrumentos Urbanísticos.
III – 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; LUCIO
IV – Planos Estratégicos, que contemplam ações e projetos específicos, com temas determinados dentro
de uma área de atuação, mas que abrangem a totalidade do território, sendo previstos nos Planos
Setoriais, no Plano Diretor ou nas legislações federal, estadual ou municipal; LUCIO VALDEIR IPPUL
GILSON
§ 2º. O Relatório Técnico de que trata o inciso I do §1º deste artigo, integra a presente Lei como ANEXO
VI. ELISA
§ 3º. Toda e qualquer legislação municipal pertinente a matéria tratada no Plano Diretor deverá obedecer
às disposições nele contidas, sob pena de ofensa ao princípio da reserva do plano diretor. LUCIO
Art. 3º. O Plano Diretor abrange a totalidade do território do município e é parte integrante do processo
de planejamento da Administração Municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e
o Orçamento Anual incorporar as diretrizes, prioridades, programas, planos e projetos que o integram.
LUCIO
Art. 4º. Os objetivos previstos neste Plano Diretor devem ser alcançados até 2028, por meio da
implantação de suas diretrizes e estratégias.
Parágrafo Único. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste Plano
Diretor, a ser elaborada de forma participativa no máximo a partir de 2025. CICERO IPPUL GILSON

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 5º. São objetivos gerais do Plano Diretor Municipal de Londrina: IPPUL
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

fazer cumprir a função social da cidade; ELIANE
fazer cumprir a função social da propriedade urbana e rural;
promover a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando a integração e a
sustentabilidade, de forma a melhorar a qualidade de vida urbana e rural;
promover o desenvolvimento sustentável da cidade e do campo;
promover o adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, garantindo a qualidade paisagística,
urbanística e a preservação dos bens socioambientais; SOLANGE
garantir uma gestão pública eficiente e eficaz;
promover a inclusão social; LUCIO TEREZA
garantir a gestão democrática participativa, descentralizada e transparente.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 6º. Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Municipal de
Londrina são: ELIANE IPPUL
I.
II.
III.
IV.

função social da cidade e da propriedade urbana e rural e a justa distribuição dos benefícios e
ônus da urbanização;
direito à cidade com usufruto equitativo de um ambiente urbano digno por todos os seus
moradores, ELIANE ELAINE MIGUEL
equidade e inclusão social e territorial buscando o desenvolvimento econômico sustentável da
cidade e do campo; LUCIO
sustentabilidade ambiental com a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando a
qualidade de vida urbana e rural;
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V.

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

SEÇÃO I
Da Função Social da Cidade
Art. 7º. A função social da Cidade compreende o pleno exercício do direito à cidade por todos os
cidadãos, entendido como direito ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia, à proteção
social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao transporte
público, ao lazer, à informação, à acessibilidade, e demais direitos assegurados pela legislação vigente.
LUCIO
Art. 8º. A função social da cidade é garantida pela:
I.
promoção da qualidade de vida e do meio ambiente;
II.
controle, preservação e recuperação dos bens socioambientais; SOLANGE
III.
controle público sobre o uso e a ocupação do solo na cidade;
IV.
prioridade para programas, planos e projetos voltados a grupos de pessoas em situações de
risco e vulnerabilidade;
V.
integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável urbano e rural;
VI.
criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico no município; e
VII.
integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável municipal e regional.
Art. 9º. O não cumprimento do disposto no artigo anterior, bem como de qualquer disposição de norma
integrante do Plano Diretor Participativo, configura descumprimento da função social da cidade,
conforme disposto na Lei Federal n°. 10.257/2001. IPPUL
Art. 10. O Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso aos benefícios e às
comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos seja pela oferta e uso dos serviços,
equipamentos e infraestruturas públicas. MIGUEL
Parágrafo Único. O princípio 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 e
entre os distritos e bairros do Município de Londrina.

SEÇÃO II
Da Função Social da Propriedade
Art. 11. A função social da propriedade é cumprida quando o exercício dos direitos a ela inerentes se
submeter aos interesses coletivos e, quando, simultaneamente, atender: VILSON
I.
II.
III.

às determinações constantes neste Plano Diretor e legislações correlatas;
à preservação, controle e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico,
paisagístico e arqueológico;
aos parâmetros urbanísticos definidos no ordenamento territorial previsto neste Plano Diretor e
legislações correlatas, garantindo que a intensidade de uso seja adequada à disponibilidade de
infraestrutura, de equipamentos e serviços públicos. ELIANE VILSON

Art. 12. 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 nãoutilização, subutilização ou utilização inadequada da propriedade conforme previsto no Estatuto da
Cidade. VILSON AYOUB IPPUL
§1º. Entende-se por subutilização o aproveitamento do solo inferior ao coeficiente mínimo definido nesta
e na Lei Municipal referente ao Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
§2º. 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. GILSON
§3º. A Lei referente ao Uso e Ocupação do Solo do Município definirá a adoção de um coeficiente único
de aproveitamento básico. ELISA
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Art. 13. 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, à
promoção da justiça social e à preservação ambiental.
SEÇÃO III
Da Sustentabilidade Ambiental
Art. 14. O presente Plano Diretor Municipal adota, de forma transversal e integrada a esses objetivos, a
sustentabilidade ambiental do Município, visando à valorização do patrimônio ambiental e à preservação
e conservação do seu potencial ambiental, sempre buscando a superação de conflitos relacionados à
poluição e degradação ambiental. IPPUL
Parágrafo Único. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o direito sobre o patrimônio
ambiental, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, constituído por elementos do
sistema ambiental natural e do sistema urbano de forma que estes se organizem equilibradamente para
a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar humano
Art. 15. A sustentabilidade compreende a justa distribuição de benefícios 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. 16. É 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. 17. 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. MIGUEL
Art. 18. Será assegurada a participação 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. LUCIO MIGUEL

TÍTULO II
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art. 19. Pelos princípios deste Plano Diretor, o ordenamento territorial obedece aos seguintes objetivos:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

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 à população; GILSON
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 e a
segurança alimentar; ELIANE
controlar, conservar e recuperar a qualidade hídrica das bacias do município;
utilizar os recursos naturais de modo racional, em especial, a água e o solo, de modo a garantir
uma cidade sustentável para as presentes e futuras gerações; GILSON
ordenar e controlar o uso do solo, assegurando a equilibrada distribuição de usos e intensidades
de ocupação do solo, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à infraestrutura
disponível, aos transportes e ao meio ambiente, e para melhor alocar os investimentos públicos
e privados;
evitar a subutilização ou a utilização excessiva da infraestrutura urbana; GILSON
combater a retenção especulativa de imóvel urbano; ELIANE
impedir a subutilização em áreas urbanas dotadas de infraestrutura, diminuindo a ociosidade de
imóveis privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões da cidade
dotadas de infraestrutura e aptas à ocupação; ELIANE CICERO GABRIELA (esclarecimento)
assegurar o uso adequado dos espaços públicos;
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X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico;
evitar os vazios e as descontinuidades nas áreas urbanas; VILSON
garantir o retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos investimentos
públicos;
tornar a cidade mais saudável, acessível, inovadora e inclusiva, reduzindo os fatores que
contribuem para as desigualdades e a segregação socioespacial da população; MIGUEL
incentivar a produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos sociais e culturais e à
proteção e ampliação de áreas livres e verdes, promovendo o acesso à moradia a toda
população, com urbanização de qualidade, infraestrutura urbana, equipamentos e serviços
públicos; IPPUL SOLANGE
prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados; GABRIELA
LUCIO E VIANA
revisar a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e das normas edilícias, com
vistas a aproximar a legislação da realidade urbana, assim como facilitar sua compreensão pela
população; VILSON LUCIO
promover a gestão inovadora e democrática da cidade;
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;
garantir a eficiência e a desburocratização da gestão pública na administração dos recursos e na
execução de políticas setoriais e integradas. LUCIO GILSON GABRIELA
priorizar a regularização fundiária e reserva de áreas 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 GABRIELA (esclarecimento)
Art. 20. O Macrozoneamento estabelece as regras fundamentais de ordenamento do território e define
as diretrizes gerais para a aplicação dos instrumentos de apropriação, parcelamento, ocupação e uso do
solo. LUCIO AYOUB IPPUL LUCIANO VILSON
Parágrafo único. O território do município está dividido em:
I.
Macrozonas Rurais:
a. Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC);
1. Setor de Centralidade Rural (MR-AC/SCR);
2. Setor de Desenvolvimento Econômico (MR-AC/SDE); e
3. Setor Especial de Turismo (MR-AC/SET). GILSON
b. Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD); e
c. Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA). LUCIANO MIGUEL
II.

Macrozonas Urbanas:
a. Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C); GILSON CICERO
1. Setor de Atividades Especializadas (MU-C/SAE). GILSON
b. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC); LUCIANO
c. Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I);
d. Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM); e
e. Sede dos Distritos Rurais. PAULO IPPUL

SEÇÃO I
Da Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC)
Art. 21. A Macrozona Rural de Agricultura Comercial compreende áreas com grandes propriedades de
produção agrícola temporária, localizadas a Norte e Sul da área urbana, cujo solo apresenta boa aptidão
agrícola e há degradação de áreas de preservação permanente. MIGUEL GILSON
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Parágrafo Único. O 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 Centralidade Rural (SCR)
Art. 22. O Setor de Centralidade Rural compreende a área urbana dos Distritos de Irerê e Paiquerê, que
possuem localização estratégica em relação aos demais Distritos rurais. PAULO IPPUL VIANA GILSON
VILSON MIGUEL
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Centralidade Rural é centralizar a oferta de serviços
públicos na área rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos até o distrito sede, mediante a
aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.

Subseção II
Do Setor de Desenvolvimento Econômico (SDE)
Art. 23. O Setor de Desenvolvimento Econômico corresponde ao Distrito da Warta e é caracterizado pela
existência de empresas voltadas ao setor agrícola e pela previsão de implantação de contorno
Metropolitano. VILSON IPPUL PAULO
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Desenvolvimento Econômico é ampliar a oferta de
emprego e o desenvolvimento econômico, potencializando a infraestrutura e a vocação da área para
industrialização, mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL

Subseção III
Do Setor Especial de Turismo (SLT)
Art. 24. O Setor de Especial de Turismo compreende a área com topografia predominantemente
acidentada onde já existe ocupação com características voltadas ao lazer. IPPUL GILSON VALDIR
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Especial de Turismo é potencializar as atividades de
lazer e a produção agrícola familiar próxima a área urbana, mediante a aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL PAULO
SEÇÃO II
Da Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD)
Art. 25. 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. IPPUL VILSON AYOUB
§1º. São objetivos da Macrozona Rural de Atividades Diversificadas:
I.
diversificar as atividades e desenvolver a agricultura familiar, ampliando a oferta de assistência
técnica, trabalho e renda, facilitando o acesso aos serviços públicos;
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II.
III.

promover a ampliação das cadeias produtivas, implantação de indústrias, ampliação do
atendimento regional e de logística, ao longo da rodovia PR-445; e
definir a jurisdição sobre a Reserva Indígena do Apucaraninha. MIGUEL RENATO

§2º. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos seguintes
instrumentos: MIGUEL
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
Seção III
Da Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA)
Art. 26. 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. GILSON IPPUL LUCIANO CICERO AYOUB ALDERI
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,
mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais; GABRIELA
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL
Seção IV
Da Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C)
Art. 27. A Macrozona Urbana de Consolidação corresponde à porção central da área urbana,
caracterizada pelo (a): AYOUB
I.
boa qualidade do espaço edificado e da paisagem urbana;
II.
bom acervo de infraestrutura e serviços urbanos;
III.
concentração de comércio e serviços; CICERO
IV.
presença e concentração de bens socioambientais; SOLANGE
V.
presença de fundos de vale com ocupações irregulares; VIANA
VI.
potencial para novas centralidades;
VII.
demanda de transporte coletivo; e
VIII.
ocorrência de datas e imóveis vazios.
Art. 28. A delimitação da Macrozona Urbana de Consolidação tem como objetivo orientar as políticas
públicas no sentido de: VILSON AYOUB GABRIELA IPPUL PAULO
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;
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; VIANA
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 LUCIANO
VIII.
valorizar, preservar e recuperar os bens socioambientais da cidade. SOLANGE
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos: LUCIO
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II.
Concessão de Direito Real de Uso;
III.
Desapropriação-Sanção;
IV.
Direito de Preempção;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Direito de Superfície;
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
IPTU Progressivo no Tempo;
Instituto do Abandono;
Operações Urbanas;
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;
Transferência do Direito de Construir;
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; VIANA GABRIELA GILSON CICERO
Subseção Única
Do Setor de Atividades Especializadas (SAE)

Art. 29. O 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, equipamentos, emprego e estruturas de atendimento regional
(saúde, educação e transporte). GABRIELA
Parágrafo Único. O objetivo do Setor de Atividades Especializadas é ofertar serviços especializados à
região (saúde, educação, turismo, lazer, compras, entre outros), principalmente, em grandes eixos de
circulação, mediante a aplicação prioritária dos mesmos instrumentos aplicáveis na Macrozona Urbana
de Consolidação. SOLANGE VILSON TERESA
Seção V
Da Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC)
Art. 30. A Macrozona Urbana de Ocupação Controlada - MUOC corresponde à área urbana ocupada em
torno da Macrozona Urbana de Consolidação, caracterizada pela alta taxa de crescimento populacional,
pela presença de vazios urbanos e baixa densidade, limitações ambientais devidas aos mananciais de
abastecimento e deficiências na infraestrutura e na oferta de comércio, serviços e emprego. IPPUL
LUCIANO
Art. 31. A delimitação da Macrozona Urbana de Ocupação Controlada tem como objetivo orientar as
políticas públicas no sentido de: VILSON
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

melhorar e otimizar a infraestrutura urbana e os serviços públicos;
evitar a expansão horizontal da cidade, reduzindo os custos de manutenção da infraestrutura;
adequar a permissão de usos a partir de critérios de incomodidade;
ampliar os serviços locais para reduzir a necessidade de deslocamentos até a área central;
controlar a intensidade da ocupação urbana para proteção ambiental;
qualificar o desenho urbano e a paisagem urbana. VILSON CICERO LUCIANO GILSON

Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos: RUBENS MIGUEL
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II.
Concessão de Direito Real de Uso;
III.
Direito de Preempção;
IV.
Direito de Superfície;
V.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
VI.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VII.
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
VIII.
Instituto do Abandono;
IX.
Operações Urbanas;
X.
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
XI.
Transferência do Direito de Construir;
XII.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XIII.
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.
Seção VI
Da Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I)
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Art. 32. A Macrozona Urbana de Industrialização corresponde à área urbana predominantemente
ocupada por estabelecimentos industriais e de serviços de apoio à indústria, caracterizada pelas
economias de aglomeração e vantagens de logística, além de grandes áreas com vazios urbanos e
grandes estruturas viárias e de abastecimento.
Art. 33. A delimitação da 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-545, PR-323 e da linha férrea, bem como em terrenos não edificados,
localizados entre empreendimentos já 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 a segurança; e
V.
controlar a densidade populacional em áreas periféricas. IPPUL
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II.
Direito de Preempção;
III.
Estudo De Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
IV.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
V.
Instituto do Abandono;
VI.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano;
VII.
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; e
VIII.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL
Seção VII
Da Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM)
Art. 34. A Macrozona Urbana de Uso Misto compreende o conjunto de usos e atividades e é marcado
pela presença de núcleos residenciais, industriais e serviços de maior impacto urbanístico, baixa
densidade populacional, além de áreas 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 à área central, mediante
a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II.
Direito de Preempção;
III.
Direito de Superfície;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VI.
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
VII.
Instituto do Abandono;
VIII.
Operações Urbanas;
IX.
Transferência do Direito de Construir;
X.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XI.
ZEIS- Zonas Especiais de Interesse Social. IPPUL GILSON PAULO
Seção VIII
Sede dos Distritos Rurais IPPUL LUCIANO
Art. 35. As Sedes dos Distritos Rurais correspondem aos perímetros urbanos dos seguintes Distritos:
Espirito Santo, São Luís, Guaravera, Lerrovile, Paiquerê, Irerê, Maravilha, Warta, cujo objetivo é a
dinamização dessas áreas com vistas à fixação e atração da população naqueles espaços, assim como
o apoio às atividades econômicas desenvolvidas no seu entorno.
Parágrafo Único. O Executivo Municipal definirá os limites dos demais núcleos urbanos pertencentes
aos distritos rurais, compreendendo seus patrimônios.
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CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS GERAIS
SEÇÃO I
Das Diretrizes e Estratégias Gerais da Gestão Democrática
Art. 36. O Poder Público deverá criar uma cultura de participação cidadã através do fortalecimento,
estruturação e capacitação dos conselhos municipais e lideranças comunitárias, do incentivo às
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
(recursos humanos, orçamentários e logístico), especialmente na formulação das políticas
pertinentes à 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 urbanísticos;
V.
Criar mecanismo de incentivo à 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. 37. O 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 planos 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 à Informação,
Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011;
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. 38. O Poder Público deverá ampliar a transparência e acessibilidade às informações de controle
social, adotando as seguintes estratégias:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Adotar critérios mais claros e simplificação da linguagem técnica das políticas públicas para
estimular a participação cidadã, urbana e rural;
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 áreas urbana e rural;
Reestruturar e implantar o sistema municipal de gestão e monitoramento dos instrumentos
urbanísticos, programas e projetos aprovados;
Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias, utilizando como
ferramenta o geoprocessamento;
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
Garantir que as audiências públicas, discussões do Plano Diretor e Leis complementares sejam
realizados em espaços públicos, bem como sejam ofertados alimentação e transporte aos
participantes, mediante disponibilidade orçamentária.
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SEÇÃO II
Das Diretrizes e Estratégias Gerais de
Habitação, Atendimento Social e Infraestrutura
Art. 39. O Poder Público deverá fortalecer o planejamento urbano em suas dimensões técnica e
participativa, em defesa da prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais e do
enfrentamento à corrupção urbanística, com foco na produção e gestão da habitação social, adotando as
seguintes estratégias:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos urbanísticos;
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;
Revisar atribuições dos órgãos e secretarias;
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;
Fortalecer a COHAB como órgão executor da Política Municipal de Habitação, com
aprimoramento das ações de fiscalização, acompanhamento e assistência técnica;
Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com o diagnóstico da realidade, metas e
ações promovendo atualização do cadastro de interessados nos programas;
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, Aluguel Social, Outorga Onerosa e Transferência do
Potencial Construtivo;
Instituir novos instrumentos de gestão urbana, tais como o recolhimento de taxa para grandes
empreendimentos, destinação de um percentual do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –
ITBI, que pudessem 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;
Identificar e cadastrar imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos;
Estabelecer medidas para a efetivação de termos de parceria e convênios, assegurando às
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;
Implantar programas para arrendamento de unidades habitacionais de interesse social com
opção de compra ao final do contrato; e
Integrar a Política de Habitação ao Planejamento Urbano e às políticas setoriais para atender as
necessidades do cidadão, priorizando a aplicação local dos recursos advindos dos instrumentos
do Estatuto da Cidade.

Art. 40. O Poder Público deverá articular todas as políticas de atendimento social com a finalidade de
educar e estimular a prática de atividades voltadas à cultura, esporte, lazer, saúde, educação,
assistência social, adotando as seguintes estratégias:
I.

II.
III.

IV.
V.

Garantir a elaboração de todos os planos setoriais de atendimento social, realização de
conferências, instituição dos Conselhos, fortalecimento dos fundos e estruturação dos órgãos e
secretarias;
Implantar e aprimorar sistemas informatizados de gestão, de registro de usuários, serviços e
dados de realidade, para maior integração e agilidade nos atendimentos;
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;
Promover ações para a continuidade da construção do Teatro Municipal;
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
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VI.
VII.
VIII.

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;
Aplicar os instrumentos urbanísticos e de preservação do patrimônio cultural, criando
zoneamentos específicos como dos conjuntos urbano-paisagísticos Heimtal e Casoni;
Desenvolver a gestão dos benefícios assistenciais advindos das três esferas de Governo e
ampliar o valor disponível, garantindo as correções monetárias; e
Garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com necessidades especiais no âmbito do
atendimento social.

Art. 41. O 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 Região Metropolitana a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI;
II.
Promover a articulação entre os municípios e destes com o estado nos projetos de melhoria da
Região Metropolitana de Londrina conforme previsto no Estatuto da Metrópole;
III.
Implementar em conjunto com os municípios da Região 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 região 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 integram 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 integram 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 Região Metropolitana para qualidade da 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 localização da Terra Indígena
(T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa população, em
especial implantar o centro de passagem;
XI.
Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de Referência da Terra Indígena
(T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa população;
XII.
Implantar a casa da passagem da aldeia Goj Kupri do centro cultural Ware no local original.
Art. 42. O Poder Público deverá fortalecer os serviços prestados pelos órgãos e secretarias para garantir
o integral atendimento à população, adotando as seguintes estratégias:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Integrar a gestão das ações no campo da Assistência Social, especialmente no atendimento à
população em situação de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes;
Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades da população e dos imigrantes.
Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, garantindo sua implantação,
estruturação e manutenção nos territórios;
Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social,
voltados à prestação de serviços de média complexidade e espaços de convivência e
permanência de pessoas em situação de rua;
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;
Fortalecer e descentralizar o atendimento prestado pelos conselhos tutelares;
Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao acolhimento institucional;
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;
Assegurar atendimento integral, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência;
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X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

Viabilizar o ensino em período integral;
Estimular projetos educativos multidisciplinares e projetos de auto-organização dos estudantes
que levem a conhecer a área urbana e rural, voltados à cidadania, a saúde, educação alimentar,
esporte, artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da realidade social;
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;
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 esporte, em conjunto
com outras secretarias integradas aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Adotar como princípio de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos espaços;
Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de atendimento a
crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com necessidades educacionais
especiais;
Fortalecer os programas de ensino para jovens e adultos preferencialmente em horário noturno,
buscando a inserção no mercado de trabalho e combate ao analfabetismo;
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 à saúde de forma intersetorial e integrativa;
Ofertar ou ampliar a oferta de serviços específicos de atendimento psicossocial, dependência
química, geriátrico, saúde bucal para adultos e saúde do trabalhador;
Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária e ambiental,
visando a prevenção e a redução de riscos e agravos;
Garantir a adequada oferta de serviços funerários atendendo a legislação vigente e criando
programa para manutenções, revitalizações dos cemitérios e capelas mortuárias públicas;
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
câmeras de vigilância, instalação de alarmes nos próprios públicos, central de
radiocomunicação, radiocomunicadores e rádios móveis para viaturas;
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. 43. O Poder Público deverá garantir saneamento ambiental em áreas com maior deficiência,
investindo em soluções alternativas e evitando danos à saúde pública e ao meio ambiente, adotando as
seguintes estratégias:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

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.
Promover e fiscalizar a instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário individual (fossa
séptica) na zona rural, combatendo o uso de fossa negra.
Implantar Centro de Zoonoses para controle de vetores e endemias e controle de acidentes
causados por animais peçonhentos e venenosos para a saúde pública.
Realizar o manejo dos animais que possam ser nocivos ao convívio dos seres humanos e que
possam causar impactos à fauna silvestre local, priorizando o controle populacional dos pombos.
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.
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.
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VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Criar mecanismos de controle, avaliação e monitoramento de veículos de tração animal, visando
a saúde, segurança animal e segurança no trânsito, oportunizando alternativas de inclusão
social e geração de renda.
Ampliar a frequência e a área 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.
Implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos meios convencionais.
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.
Readequar a gestão do aterro municipal investindo em novas tecnologias e práticas
sustentáveis.
Implantar sistema de recolhimento e disposição de carcaças de pequenos e grandes animais.
Implementar alternativas de disposição de resíduos para pequenos geradores, revisando o atual
modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

Art. 44. O 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.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Revisar e atualizar os planos de Manejo dos Parques Municipais Arthur Thomas e Daisaku Ikeda
e proceder ao reconhecimento do Parque Ecológico João Milanez enquanto unidade de
conservação nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação elaborando
seu Plano de Manejo.
Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) através 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.
Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à biodiversidade e a relevância das Unidades de
Conservação do Município.
Promover o intercâmbio e cooperação com organizações e instituições que visem a conservação
da biodiversidade e a qualidade de vida humana.
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.
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.
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
freático monitorando a qualidade das águas dos corpos hídricos do município.
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.
Proibir o fracking como método de fraturamento hidráulico para extração de gás subterrâneo no
Município, em atendimento à Lei Municipal 12.482/2016.

Art. 45. O Poder Público promoverá a universalização do acesso ao transporte público coletivo como um
serviço essencial regulado pelo Poder Público e adotar estratégias de mobilidade para combater a
segregação urbana e social, adotando as seguintes estratégias:

I.
II.

III.

Elaborar e executar o Plano de Mobilidade considerando novas formas de transporte e a oferta
de empregos.
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.
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
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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 à 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.
Apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos e menos poluentes, reduzindo a emissão de gases
de efeito estufa como uma política de enfretamento às mudanças climáticas.

Art. 46. As Diretrizes e Estratégias previstas no Capítulo II deste Título serão aplicadas em todas as
macrozonas e setores urbanos e rurais

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS DAS MACROZONAS
Art. 47. O 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 à tecnologia e ao agronegócio nas
áreas 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 controlem o uso de agrotóxicos e não
promovam o manejo adequado do solo, culminando erosão nas estradas, leitos de rios, lagos e
nascentes, que resultam em ônus coletivo.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas em todas as Macrozonas e Setores
Rurais.
Art. 48. O Poder Público definirá e controlará a ocupação de áreas impróprias à urbanização respeitando
as condicionantes ambientais e socioeconômicas, adotando as seguintes estratégias: VALDEIR
I.

II.

III.

IV.

Orientar esforços para a definição de usos a serem permitidos na Zona de Amortecimento da
Mata dos Godoy, priorizando a complementaridade entre atividades urbanas e rurais e o
desenvolvimento sustentável;
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;
Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas na zona rural em áreas
menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a característica agrícola
familiar e a baixa densidade populacional; e
Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações em áreas ambientais ou de
risco e dos loteamentos irregulares.

IPPUL APRESENTADOU NA PLENÁRIA
JUSTIFICATIVA (ACATADA PELO VALDEIR).
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Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Controle Ambiental.

Art. 49. O 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;
III.
Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos distritos rurais e outras rotas de acesso
às 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 da 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 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 Água Branca.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 50. O 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.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

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;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito, trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para agregar valor aos produtos e estimular o empreendedorismo para
pequenos agricultores;
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;
Estimular a ampliação da oferta de indústria, comércio e serviço nas sedes dos Distritos Rurais;
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 Espírito Santo, São Luiz, Patrimônios Regina e Taquaruna;
Promover ações para inserção do jovem no mercado de trabalho local com ampliação da
capacitação técnica, por meio de cursos técnicos (ensino médio, profissionalizantes, superior)
voltados à produção agroindustrial ou agroecológica, artesanais de alto valor agregado,
gastronomia, turismo e empreendedorismo;
Incentivar parcerias com produtores rurais e entidades de classes para a disponibilização de
cursos técnicos voltados à profissionalização em atividades desenvolvidas no campo;
Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das queimadas, os processos
erosivos e a contaminação por agrotóxicos, isto é, manejo integrado de pragas (MIP) e de
doenças (MID), controle biológico, proibir aplicação de pesticidas por via aérea (aviões);
Ampliar a cobertura dos serviços de telefonia e internet como instrumento de integração da
cadeia produtiva, capacitação, geração de emprego, renda e oportunidades;
Incentivar a formação de condomínios e/ou cooperativas de produtores agroecológicos.
Implantar o programa municipal de aquisição de alimentos nos moldes do PAA (Programa de
Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).
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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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 51. O Poder Público controlará o uso de agrotóxicos em áreas habitadas e de interesse ambiental,
promovendo formas alternativas de desenvolvimento agrícola, adotando as seguintes estratégias:
I.

Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e a 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;
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 e
agroecológica incluindo-os na merenda escolar e no Restaurante Popular como mecanismo de
segurança alimentar.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 52. O 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 ações:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social para a área
urbana e rural, vinculado as diretrizes do Plano Diretor;
Incentivar a instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental e indústrias não
poluentes ligadas à tecnologia e ao agronegócio, oferecendo estrutura de acesso e mobilidade;
Controlar o uso industrial na Bacia do Ribeirão Jacutinga, considerando seu status de manancial
de abastecimento, fomentando indústrias secas e de baixo potencial poluidor;
Otimizar a ocupação de áreas com vocação industrial e promover maior diversidade de usos
compatíveis fortalecendo o setor de logística e comércio atacadista;
Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da agroindústria
e agroecologia;
Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções para geração de emprego;
Estimular as tendências estratégicas nas áreas de Agronegócio, Químicos, Materiais
Eletrometalmecânico promovendo o adensamento e a otimização das cadeias produtivas
integradas através de melhorias em infraestrutura;
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;
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;
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;
Definir espaços de transição ou amortecimento entre as áreas industriais e residenciais
possibilitando a instalação de atividades complementares não poluentes;
Definir espaços para a implantação de cemitérios conforme demanda populacional e restrições
ambientais, considerando também a sua localização junto às rodovias oficiais de maior
capacidade;
Fomentar a criação unidades de tratamento e destinação final de resíduos industriais;
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
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XV.

Estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às rodovias e
compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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.
CICERO

Art. 53. O Poder Público incentivará a atração e o crescimento de empresas que tenham por base a
geração e a aplicação de conhecimento técnico e científico, adotando as seguintes estratégias:
I.

Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia entre os diversos setores da economia,
a fim de agregar maior valor à 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 área 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 físicofinanceiro das obras, sua respectiva prestação de contas e criar novos parques, atraindo
empresas que visam trabalhar com alta tecnologia e valor agregado;
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 acima descritas 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.
CICERO
Proposta Geral (em bloco) – para todos os parágrafos únicos com macrozonas vinculados aos
artigos com diretrizes.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas PRIORITARIAMENTE 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. APROVADO POR MAIORIA

Art. 54. O 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 áreas 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;
III.
Descentralizar os equipamentos culturais, priorizando a utilização de áreas que possuam
características para a conservação da memória regional e local;
IV.
Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos públicos nas áreas onde atualmente há
déficit no atendimento aos serviços públicos; e
V.
Ampliar a centralidade no distrito de Irerê, adequando o terminal de transporte coletivo e a oferta
de transporte público à necessidade dos moradores de toda a área rural.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor de Centralidade Rural da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Urbana de
Consolidação e Sede dos Distritos Rurais.
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Art. 55. O 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 áreas públicas urbanas, áreas verdes, equipamentos comunitários e oportunidades para
a participação em eventos destinados à 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 áreas de preservação permanente e o sistema viário;
V.
Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças com instalações técnicas de suporte às
atividades culturais e artísticas, instalação de equipamentos de lazer, calçadas, vegetação
mobiliário e iluminação, para apropriação dos espaços pelos usuários inclusive em horários
alternativos;
VI.
Elaborar programas e promover parcerias entre os setores público e privado para melhorias e
manutenção das áreas, prédios e equipamentos públicos, atendendo a critérios técnicos e
diretrizes do plano diretor e leis complementares;
VII.
Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando à 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 à oferta de trabalho; à redução da necessidade de deslocamentos;
X.
Integrar o parâmetro técnico de abrangência do atendimento às barreiras físicas 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 acima descritas 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 Rurais.
Art. 56. O Poder Público elaborará o Plano Municipal de Drenagem Urbana e proverá sistema que
garanta o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, adotando as seguintes
estratégias:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Criar e atualizar o cadastro da rede e instalações de drenagem e das áreas suscetíveis a
alagamentos e enchentes, com vistas a subsidiar a escolha de áreas prioritárias para
investimento;
Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos Rurais;
Coibir e controlar a impermeabilização do solo, promovendo a manutenção e aumento da área
permeável através de incentivos tributários;
Ampliar e aprimorar a manutenção da rede de galerias pluviais, reformando dissipadores e
limpando bocas de lobo;
Avaliar a condição das barragens do município criando e mantendo atualizados os Planos de
Contingência;
Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão Lindóia e consolidar o eixo do Ribeirão
Cambé, através de programas, projetos e instalações voltados à formação de parques lineares
de grande abrangência, preservando e respeitando o território e a cultura indígena.
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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 Município, o setor privado, instituições que promovem
pesquisa científica 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 rurais e
comunidades que sofrem com os efeitos dos desastres naturais.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.
Art. 57. O Poder Público promoverá 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;
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, trânsito e transporte, desestimulando a implantação de PGT – Polo Geradores de
Tráfego, especialmente na área central da cidade;
V.
Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com a proibição de carga e descarga
no período diurno; e
VI.
Proceder a análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de
acesso à área central da cidade.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.
Art. 58. O 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.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para implantação de um sistema viário
articulado entre todas as regiões da cidade;
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;
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;
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;
Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via compartilhada pelos
modos ferroviário (Veículo Leve sobre Trilho – VLT ou equivalente) e rodoviário (automóveis,
motocicletas e bicicletas);
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;
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;
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;
Promover a revisão e a implantação de contornos rodoviários para desviar o trânsito de
passagem dos veículos pesados na área urbana da cidade; e
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X.

Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em relação à circulação
de caminhões com peso bruto elevado e de cargas perigosas.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
UM-UM, MU-C, MU-C/SAE, UM-OC e SEDE DOS DISTRITOS.
Art. 59. O Poder Público priorizará a mobilidade dos pedestres e não dos 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 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;
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 trânsito 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 acima descritas 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 Rurais.
Art. 60. O Poder Público fomentará o comércio local (pequeno porte) associado à produção artesanal ou
de baixo volume em todas as regiões da cidade e especial nas áreas 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 urbanísticos de forma a ampliar as possibilidades
locacionais, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias, ao sossego público 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 áreas residenciais;
III.
Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e
ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias ao 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 às vias marginais de fundos de vale para
ampliar o fluxo de pessoas, garantindo maior aproveitamento e segurança dessas áreas;
VI.
Desenvolver hortas comunitárias em áreas públicas desde que não gerem conflito com as
funções originalmente previstas, respeitadas as demandas para serviços públicos e restrições
ambientais.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.
Art. 61. O 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 à moradia, adotando as
seguintes estratégias:
I.

II.
III.

IV.

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;
Simplificar e agilizar o licenciamento de indústrias de baixo impacto ambiental;
Fomentar a capacitação técnica e transferência de conhecimento científico através de convênios
com entidades de pesquisa, órgãos governamentais e não-governamentais, entidades de classe
e outros;
Incentivar a criação de cooperativas e associações;
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V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito, capacitação e acesso à
informação, incentivando o empreendedorismo, as atividades de economia solidária e de
incubação;
Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio às organizações de mulheres, com
vistas à promoção de alternativas de trabalho e geração de renda para a autonomia econômica
e financeira;
Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais contemplando micro e pequenas
indústrias e empresas locais;
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;
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;
Aprimorar e ampliar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos assegurando a inclusão
social, garantindo a participação de catadores de materiais recicláveis.

Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.

Art. 62. O 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 Região Norte e estimular
novas vias comerciais nos demais bairros predominantemente residenciais, com vistas à
ampliação e diversificação de atividades, oferta de serviços e emprego;
II.
Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas 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 áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades locacionais
para sua instalação.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Urbana de Consolidação e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 63. O 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 dos grandes vias de circulação como eixos
especializados nas áreas de educação, pesquisa e comércio (geradores de tráfego) de forma
compatível e complementar aos usos do entorno, preservando a capacidade de circulação viária;
II.
Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas residenciais, incluindo serviços
noturnos, quando compatíveis com os demais usos do entorno, respeitando as restrições
ambientais, sanitárias e de incomodidade;
III.
Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto ambiental
através da reutilização de áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades locacionais
para sua instalação;
IV.
Fomentar a instalação de centros de abastecimento e, de logística, associados ao sistema viário
de grande capacidade;
V.
Implementar política de preservação histórico-cultural da região 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;
VI.
Promover ações para a continuidade das melhorias do Calçadão da área central.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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. O 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:
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I.

Coibir alterações pontuais na legislação urbanística com monitoramento contínuo 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 áreas urbanas e rurais, coibindo a expansão horizontal da
atual área urbana do Distrito Sede;
III.
Controlar o adensamento de áreas urbanas periféricas condicionando a aprovação de novos
loteamentos urbanos, de novas atividades e o acréscimo de população à disponibilidade de
infraestrutura, de serviços gerais de apoio, priorizando as áreas contíguas à 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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana de Uso Misto e Macrozona Urbana de
Ocupação Controlada.
Art. 65. O Poder Público promoverá ações para a utilização dos imóveis vagos, priorizando o
adensamento da área 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 área;
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 às necessidades da demanda, condicionados às políticas e
diretrizes da legislação urbanística;
III.
Elaborar o Plano de Reabilitação de área central de Londrina incluindo estratégias para o
aproveitamento de imóveis vagos, o uso noturno, a moradia, os bens de interesse históricocultural, 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 Câmara 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 áreas de ocupação urbanas já ocupadas, com infraestrutura e
equipamentos comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação ordenada
destas áreas;
VII.
Priorizar o atendimento de famílias que estejam em áreas de risco ou em áreas 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, a locação 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;
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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas
na Macrozona Urbana de Consolidação
Art. 66. O Poder Público priorizará a regularização de assentamentos de interesse social com a
permanência das famílias no local, sua integração à cidade formal e ao conjunto de benefícios urbanos
disponíveis, adotando as seguintes estratégias:
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I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Executar a regularização fundiária ou reassentamento da população em ocupações informais de
interesse social mediante projeto urbanístico específico para urbanização, recuperação e
proteção das áreas ambientais, com garantia de acesso à infraestrutura e serviços públicos;
Estabelecer critérios e normas especiais de urbanização, de uso, ocupação do solo e de
edificações para assentamentos informais de interesse social;
Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse social nos termos da lei;
Utilização dos recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos;
Criar mecanismos que facilitem tanto a aquisição como a melhoria de moradias existentes; e
Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas de
comercialização, adequando o atendimento às características socioeconômicas das famílias
beneficiadas.

Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas
na Macrozona Urbana de Consolidação.
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 físicas e vivências sociais.
Art. 69. Para fins de análise do nível de incomodidade, deverão ser observados os seguintes fatores:
ROSANGELA CARLOS
I.

II.

III.

IV.

geração de tráfego: interferência no tráfego pela operação ou atração de veículos pesados, tais
como caminhões, ônibus, e/ou geração de tráfego 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;
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;
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;
periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à 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, amparada na legislação estadual e federal pertinentes,
sem prejuízo da possibilidade de instituições de outros critérios de incomodidade. IPPUL CICERO
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. TANIA LUCIO

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 72. Consideram-se instrumentos de desenvolvimento: LUCIO MIGUEL
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;
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g.
h.
i.
j.

planos de desenvolvimento econômico e social;
planos, programas e projetos setoriais;
instituição de unidades de preservação de bens socioambientais;
demais instrumentos de planejamento definidos nesta Lei;

II.

instrumentos jurídicos e urbanísticos, tais como: IPPUL MIGUEL CICERO
a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
b) IPTU progressivo no tempo;
c) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
d) zonas especiais de interesse social;
e) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
f) transferência do direito de construir;
g) operações urbanas consorciadas;
h) consórcio imobiliário;
i) direito de preferência, ou de preempção;
j) direito de superfície;
k) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);
l) tombamento; SOLANGE
m) desapropriação;

III.

instrumentos de regularização fundiária, utilizando: IPPUL MIGUEL CICERO
a) concessão de direito real de uso;
b) concessão de uso especial para fins de moradia;
c) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião;

IV.

instrumentos tributários e financeiros, constituídos por: LUCIO
a) tributos municipais diversos;
b) taxas e tarifas públicas específicas;
c) contribuição de melhoria;
d) incentivos e benefícios fiscais;

V.

instrumentos jurídico-administrativos, neles compreendidos: IPPUL
a) servidão administrativa e limitações administrativas;
b) concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais;
c) contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
d) contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;
e) convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
f) termo administrativo de ajustamento de conduta;
g) doação de imóveis em pagamento de dívidas.

CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO, DA EDIFICAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA
Art. 73. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória do solo urbano visam a garantir 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. IPPUL VILSON
Art. 74. A utilização do parcelamento, da edificação e da utilização compulsória do solo urbano tem por
objetivos: LUCIO VILSON
I.
II.

III.
IV.
V.

promover o adequado aproveitamento do solo urbano consolidado, através do parcelamento,
edificação e utilização compulsórios e seus sucedâneos;
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;
aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana;
combater o processo de periferização;
assegurar a democratização do solo urbano e combater a especulação imobiliária; IPPUL
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VI.

combater a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou nãoutilização.

Art. 75. O 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 5º. e 6º. da Lei Federal n°.
10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
Art. 76. Estão sujeitos à aplicação dos instrumentos citados no artigo anterior: RICARDO VILSON
I.

Solos urbanos não parcelados – as glebas e lotes que não sofreram processo de
parcelamento do solo urbano;
II.
Solos urbanos não edificados – os terrenos e glebas com coeficiente de aproveitamento igual
a zero;
III.
Solos urbanos subutilizados – os terrenos e glebas, nas seguintes condições:
a) que contenham edificações com o coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo, definido na
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e/ou do percentual mínimo de área construída
não utilizada; GILSON
b) que contenham edificações sem uso e abandonadas; e
c) imóveis com edificações paralisadas, em ruínas ou edificações inadequadas à utilização de
qualquer natureza.
§1º. Considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente
desocupada há mais de três anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida.
MIGUEL GILSON TEREZA CICERO
§2º. A aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização compulsória será
regulamentado mediante lei municipal específica.
Art. 77. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados, prioritariamente, nas
seguintes Macrozonas: IPPUL VILSON RUBENS
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação; RUBENS MIGUEL
Sede dos Distritos.

§ 1º. O instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos de consolidação de contornos, anéis e
estruturas macroviárias, bem como em outras áreas definidas na legislação específica. ROSANGELA
§ 2º. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste artigo, após comprovação técnica pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, ouvido o Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial, os imóveis: ROSANGELA
I.
II.
III.
IV.
V.

utilizados como estação aduaneira, terminal de logística, transportadora e garagem de veículos
de transporte de passageiros;
que sejam de interesse socioambiental e/ou exerçam função de preservação ambiental,
tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente; SOLANGE
ocupados por clubes associativos, recreativos e esportivos ou universidades, em funcionamento;
integrantes de massa falida; MIGUEL
demais hipóteses previstas na legislação municipal específica.

Art. 78. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo 76 da presente Lei serão identificados e seus
proprietários notificados a cumprirem a função social da propriedade. VILSON
§1º. A notificação far-se-á mediante uma das três 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; GILSON
II - edital, quando frustrada por três vezes a tentativa de notificação na forma prevista no inciso anterior;
GILSON
III - notificação cartorial.
§2º. 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.
OLAVO
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§3º. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados e concluídos no prazo máximo de 2 (dois)
anos, a partir da aprovação do projeto, prorrogável conforme previsto em legislação específica. GILSON
§4º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação,
transfere ao novo adquirente as obrigações do parcelamento, edificação ou utilização previstas neste
artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
Art. 79. A COHAB, 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, como forma de viabilização financeira do aproveitamento do
imóvel. IPPUL CICERO KARINA MIGUEL

CAPÍTULO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
Art. 80. Em caso de descumprimento do artigo 78 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. LUCIO VIANA
§ 1º. A alíquota a ser aplicada a cada ano sobre o valor do imóvel será fixada em lei específica, não
excedendo duas vezes o correspondente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima final de 15%
(quinze por cento).
§ 2º. É vedada a concessão de isenções ou anistias relativas à tributação progressiva de que trata este
artigo.
Art. 81. A aplicação do IPTU Progressivo no tempo objetiva: LUCIO
I.
II.
III.
IV.
V.

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;
fazer cumprir o disposto na Seção que trata do parcelamento, edificação ou utilização
compulsória;
aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana de
Londrina;
combater o processo de periferização;
inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou
não-utilização.

Art. 82. O parcelamento IPTU PROGRESSIVO, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados,
prioritariamente, nas seguintes Macrozonas: MIGUEL RUBENS IPPUL CICERO
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos. AYOUB

CAPÍTULO III
DA DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 83. É facultado ao Poder Público Municipal, decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU
Progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou
utilização adequada, proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento de títulos da dívida 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. MIGUEL VILSON
Art. 84. A desapropriação com títulos da dívida 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. VILSON LUCIO
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Art. 85. O instrumento da Desapropriação com Títulos da Dívida Pública tem como objetivos: VILSON
LUCIO RENATO
I.
II.
III.
IV.

promover a reforma urbana;
fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana a que o imóvel se destina;
combater o processo de periferização;
inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua não-utilização
ou subutilização;

Art. 86. A Desapropriação com Títulos da Dívida Pública serão aplicados, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas: IPPUL RUBENS AYOUB MIGUEL
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos.

§ 1º. O valor real da indenização:
I.
II.

corresponderá ao valor venal estabelecido na planta genérica de valores na data da primeira
notificação;
não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 2º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 3º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco) anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, priorizando a produção de Habitação de
Interesse Social e de Equipamentos Comunitários. AYOUB CICERO
§ 4º. O 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.
§ 5º. Ficam mantidas para o novo adquirente de imóvel as mesmas obrigações de parcelamento,
edificação ou utilização previstas no artigo 78 desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 87. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território destinadas
prioritariamente à urbanização e produção de habitação de interesse social.
Art. 88. Nas ZEIS será permitido, mediante aprovação do Poder Legislativo Municipal, ouvido o
Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, o estabelecimento de padrões de uso e
ocupação diferenciados em relação à legislação urbanística em vigor. IPPUL CICERO AYOUB
ROSANGELA LUCIO

Art. 89. São objetivos das ZEIS: LUCIO VIANA
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; KARINA
III.
possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não atendidas.
Art. 90. Lei municipal, baseada neste Plano Diretor, estabelecerá critérios para delimitação de ZEIS.
ROSANGELA LUCIO CICERO
Art. 91. Para os parcelamentos localizados em ZEIS serão adotados parâmetros específicos de
parcelamento, uso e ocupação do solo, definidos pelo corpo técnico do IPPUL. IPPUL ROSANGELA
KARINA VALDEIR CICERO VILSON OLAVO RENATO
Art. 92. Terão prioridade na aplicação da regularização fundiária rural e urbana de que trata a Lei
Federal 13.465, de 11 de Julho de 2017, os núcleos urbanos informais previstos nas Zonas Especiais de
Interesse Social. MIGUEL ROSANGELA VALDEIR
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Art. 93. As Zonas Especiais de Interesse Social serão aplicadas, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas: IPPUL AYOUB VALDEIR
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos.

CAPÍTULO V
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 94. O Direito de Preferência, ou de Preempção, confere ao Poder Público Municipal a preferência
para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, no caso deste
necessitar de áreas para realização de programas e projetos municipais.
Art. 95. O Direito de Preferência será exercido nos termos das disposições contidas nos artigos 25, 26 e
27 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
Art. 96. O IPPUL, por meio de lei municipal específica, poderá delimitar, em todo território municipal, as
áreas em que incidirá o Direito de Preempção, definir procedimentos e fixar prazos de vigência. AYOUB
OLAVO
Parágrafo único. A lei municipal descrita no caput deste artigo deverá enquadrar cada área em uma ou
mais das finalidades enumeradas no artigo 26 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
SOLANGE

CAPÍTULO VI
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 97. 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. MIGUEL VIANA ELISA RENATO CICERO
Art. 98. O 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. CICERO MIGUEL
Parágrafo Único. A Lei municipal específica definirá áreas nas quais poderá ser permitida alteração de
uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. CICERO MIGUEL RENATO
Art. 99. O potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de titularidade da Prefeitura, com
funções urbanísticas e socioambientais. CICERO RENATO
Parágrafo Único. A lei específica 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. 100. 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: VILSON RENATO AYOUB
I.
regularização fundiária;
II.
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III.
constituição de reserva fundiária;
IV.
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; CICERO
V.
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI.
criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII.
criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
SOLANGE
VIII.
proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. CICERO
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Parágrafo Único. Os recursos auferidos com a concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir
deverão priorizar a produção de Habitação de Interesse Social. VILSON MIGUEL RENATO
Art. 101. Lei municipal específica 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: RENATO
I.
a revisão da fórmula de cálculo da cobrança;
II.
os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
III.
a contrapartida do beneficiário;
IV.
os procedimentos administrativos necessários.
Parágrafo único. O lote para o qual se aplicar o instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir
terá seu coeficiente máximo de aproveitamento definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano,
conforme estudo técnico a ser realizado pelo IPPUL, limitado a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes a área do
lote. ROSANGELA RENATO VILSON OLAVO MIGUEL GILSON RICARDO
Art. 102. O impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir na área urbana deverá ser controlado
permanentemente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL. VILSON
OLAVO RICARDO CICERO
§1º. A lei específica poderá definir limites de estoque de área adicional de construção por área ou zona
da cidade, a serem consumidos dentro dos limites máximos de aproveitamento definidos para as zonas
urbanas. MIGUEL OLAVO CICERO VILSON AYOUB
§2º. O 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 à sobrecarga na malha urbana, hipótese em que Poder Público poderá avaliar a
possibilidade de suspenção ou interrupção de aplicação do instrumento. VILSON RENATO AYOUB
OLAVO CICERO
Art. 103. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada, prioritariamente, na Macrozona
Urbana de Consolidação. IPPUL CICERO OLAVO RENATO

CAPÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
Art. 104. 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 construir previsto no plano diretor ou
em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins
de:
I.
II.
III.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico,
social ou cultural;
servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda e habitação de interesse social.

§1º. 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.
§2º. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência
do direito de construir.
Art. 105. A Transferência de Potencial Construtivo será aplicada, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas: IPPUL
I.
Macrozona Urbana de Consolidação;
II.
Macrozona Urbana de Uso Misto;
III.
Macrozona Urbana de Ocupação Controlada e;
IV.
Sede dos Distritos.
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CAPÍTULO VIII
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art. 106. 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 área
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
Art. 107. Mediante leis específicas, o Poder Público Municipal utilizará Operações Urbanas
Consorciadas e estabelecerá as condições a serem observadas em cada operação, com as seguintes
finalidades: LUCIO
I.
II.
III.
IV.
V.

ampliação e melhoria da rede viária estrutural e outras infraestruturas;
ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte coletivo público;
implantação e melhoria de espaços públicos;
implantação de programas de habitação de interesse social;
implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano.

Art. 108. Cada Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovada por lei específica, a partir de um
plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo: LUCIO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

definição da área a ser atingida;
finalidade da operação;
programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;
instrumentos previstos na operação;
estudo prévio de impacto de vizinhança;
contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
função dos benefícios recebidos;
forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da
sociedade civil;
cronograma físico-financeiro com demonstrativo das expectativas de receitas e despesas.

CAPÍTULO IX
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Art. 109. O Direito de Superfície é o direito real de construir, assentar qualquer obra ou plantar em solo
de outrem.
Art. 110. O instrumento do Direito de Superfície objetiva a regularização fundiária e o ordenamento e
direcionamento da expansão urbana.
Art. 111. É facultado ao proprietário de imóvel urbano 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. MIGUEL
Art. 112. O Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território municipal.
§ 1º. O Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Superfície em áreas particulares onde haja
carência de equipamentos públicos e comunitários.
§ 2º. O 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. 113. O 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.
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CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV
Art. 114. Os empreendimentos e atividades que causam grande impacto urbanístico, adicionalmente ao
cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação
condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, pelos órgãos competentes da
Administração Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. MIGUEL
EDUARDO CICERO GILSON VILSON RICARDO
Art. 115. Lei municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades que dependerão de
elaboração EIV para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.
MIGUEL GILSON VILSON OLAVO CICERO
Art. 116. O 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: LUCIO AYOUB IPPUL ROSANGELA RENATO GILSON VILSON CICERO
(esclarecimento)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

adensamento populacional;
uso e ocupação do solo;
valorização imobiliária;
áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;
equipamentos urbanos, incluindo aumento do consumo de água e energia elétrica, bem como
geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;
equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;
sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;
poluição ambiental e poluição urbana, incluindo as formas de poluição sonora, atmosférica e
hídrica;
vibração e trepidação;
empreendimentos geradores de periculosidade e insalubridade;
geração de resíduos sólidos;
riscos ambientais e pressões à biodiversidade;
impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 117. O 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: TANIA LUCIO RICARDO ROSANGELA CICERO RENATO
VILSON GILSON MIGUEL
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

ampliação das redes de infraestrutura urbana;
área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual
compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo
empreendimento;
ampliação e adequação do sistema viário, faixa de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de
pedestres, semaforização;
proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade;
manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados
de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da
área;
cotas de empregos e cursos de capacitação profissional;
percentual de habitação de interesse social no empreendimento, ou fora dele;
possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade; e
manutenção de áreas verdes.

§1º. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do
empreendimento. CICERO CARLOS ELISA RENATO
§2º. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso pelo
interessado, em que este se comprometa a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras
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e serviços necessários à minimização dos impactos causados pela implantação do empreendimento e
demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento.
GILSON CICERO ELISA
§3º. O 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.
Art. 118. 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 do empreendimento, 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. CICERO RENATO OLAVO
RICARDO VILSON
§1º 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 2º a 4º deste artigo.
§2º 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.
§4 3º. A conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2º deste artigo ensejarão a emissão do
alvará definitivo de funcionamento.
§5 4º. A não conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2º deste artigo, nos prazos
estipulados, ensejarão a execução da caução e a cassação do alvará provisório de funcionamento.
§6 5º. 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
§7 6º. Em caso de descumprimento do Termo de Compromisso serão aplicadas as sanções nele
mencionadas de forma tempestiva.
Art. 119. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos termos da
legislação ambiental.
Art. 120. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para
consulta, no órgão municipal competente, por qualquer interessado. ELISA RENATO CICERO IPPUL
OLAVO
Art. 121. O Estudo de Impacto de Vizinhança será aplicada, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
IPPUL LUCIANO MIGUEL CARLOS CICERO RODOLFO AYOUB RENATO
I.
Macrozona Urbana de Uso Misto;
II.
Macrozona Urbana de Ocupação Controlada.

TÍTULO V
DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA
CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 122. O 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 à
dinamização e à modernização da ação governamental LUCIO
Art. 123. O Sistema de Planejamento Municipal de Londrina tem como objetivos principais: MIGUEL
LUCIO VILSON
I.
II.
III.

articular as políticas da Administração Pública com os interesses da população;
garantir a participação da sociedade no debate das questões relevantes da gestão municipal;
garantir eficácia e eficiência à gestão, visando à melhoria da qualidade de vida;
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IV.
V.
VI.

VII.

instituir processo permanente e sistematizado de acompanhamento e revisão do Plano Diretor;
articular as Secretarias e demais órgãos da estrutura administrativa do Município;
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;
aplicar os instrumentos previstos nesta Lei.

Art. 124. O Sistema de Planejamento Municipal de Londrina é composto por:
I.
II.
III.

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial;
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL; e
Sistema Municipal de Informação

Art. 125. O 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.
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. 126. 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 à informação, a participação e os preceitos da
gestão democrática.
Seção I
Do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial
Art. 127. O 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 Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, bem como acompanhar e avaliar a sua
execução, conforme dispõe a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. LUCIO
FRANCESCA CICERO VILSON GILSON AYOUB MIGUEL
§1º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial é responsável por formular, estudar e
propor as diretrizes gerais para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural, com participação social e integração de políticas de gestão do solo urbano, de
habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em consonância com as resoluções
aprovadas pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos Setoriais.
FRANCESCA GILSON MIGUEL VILSON RENATO RICARDO CICERO
§2º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial terá natureza deliberativa, em seu
âmbito interno, no exercício de sua função de assessoramento da Administração Municipal. GILSON
FRANCESCA MIGUEL VILSON CICERO RENATO
Art. 128. Compete ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina: LUCIO
GILSON MIGUEL VALDEIR OLAVO VILSON AYOUB IPPUL FRANCESCA RENATO ROSANGELA
CICERO JOÃO
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

avaliar, debater, propor e fiscalizar os projetos e programas relativos à política de gestão do solo
urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, e
recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbano, inclusive planos setoriais;
convocar, coordenar e organizar a Conferência Municipal das Cidades, e suas demais etapas,
possibilitando a participação de todos os segmentos da sociedade;
aprovar o Regimento Interno sobre o processo preparatório para realização de cada Conferência
Municipal das Cidades;
encaminhar as deliberações da Conferência Nacional e Estadual da Cidade, em articulação com
o Conselho Nacional e Estadual das Cidades;
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;
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VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos à política
de desenvolvimento urbano;
propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais,
estaduais e outros que tenham impacto sobre o desenvolvimento urbano e rural;
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;
auxiliar na coordenação do processo participativo de elaboração, implementação e execução do
Plano Diretor;
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 habitação,
de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, antes do encaminhamento à
Câmara Municipal;
acompanhar a implementação dos instrumentos de Política Urbana previstos nesta Lei e na
legislação municipal;
analisar e emitir parecer sobre Estudo de Impacto de Vizinhança;
dar publicidade e ampla divulgação de seus trabalhos, ações e deliberações;
emitir resoluções, nos termos do seu regimento interno, com as deliberações, pareceres e
recomendações do Conselho;
elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as alterações propostas por seus
membros;
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;
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;
estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos
científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações das áreas urbanas;
aprovar as operações urbanas consorciadas;
debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e planejamento participativo de forma integrada;
deliberar sobre casos não previstos na lei do Plano Diretor e na legislação municipal correlata,
amparado em parecer técnico emitido pelo IPPUL;
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 à aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais
atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e rural.
Art. 129. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será composto por 34
membros titulares e igual número de suplentes, formado necessariamente por: IPPUL AYOUB CARLOS
ROSANGELA GILSON MIGUEL FRANCESCA RENATO VILSON LUCIO ELISA OLAVO
I.

II.
III.
IV.

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) 2 vagas para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU;
c) 2 vaga para a Companhia de Habitação de Londrina – COHAB;
d) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura;
e) 1 vaga para a Secretaria Municipal do Ambiente;
f) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Assistência Social;
g) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Cultura; e
h) 1 vaga para a Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
movimentos sociais e populares, com atuação na área de desenvolvimento urbano: 9 vagas.
representantes de trabalhadores, por suas entidades sindicais, com atuação na área de
desenvolvimento urbano: 4 vagas.
representantes de empresários, por suas entidades relacionadas à produção, fomento e ao
financiamento do desenvolvimento urbano: 4 vagas.
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V.
VI.

representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, com atuação na área de
desenvolvimento urbano: 3 vagas
Organizações Não Governamentais, com atuação na área de desenvolvimento urbano: 2 vagas.

§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 a Conferência Municipal das Cidades.
§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, 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 áreas de atuação.
§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os observadores deverão solicitar por
escrito e previamente ao Conselho que designará data e horário para a participação do interessado.
MIGUEL CICERO
§4°. Os membros referidos no inciso I serão indicados pelo representante legal de suas respectivas
entidades, mediante encaminhamento de ofício ao Prefeito do Município de Londrina, o qual nomeará os
membros indicados por Decreto. GILSON
§5°. Os membros do Conselho terão mandato de três anos, podendo ser reconduzidos, por apenas mais
um mandato e eleitos em Conferência Municipal da Cidade de Londrina. CICERO
§6°. Em caso de vacância dos cargos previstos nos incisos II a VI, deverão ser convocados os
candidatos mais votados na conferência 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: GILSON MIGUEL FRANCESCA
I.
01 (um) representante do Município de Cambé;
II.
01 (um) representante do Município de Ibiporã;
III.
01 (um) representante do organismo metropolitano.
Art. 130. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina é composto por:
MIGUEL FRANCESCA CICERO VILSON RENATO
I.
Presidente;
II.
Plenário;
III.
Secretaria-Executiva do Conselho; e
IV.
Comitês Técnicos.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será
presidido pelo presidente do IPPUL.
Art. 131. São atribuições do Presidente do Conselho: OLAVO VILSON GILSON AYOUB RENATO
I.
convocar e presidir as reuniões do colegiado;
II.
solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante
interesse público;
III.
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 Publico; e
V.
voto de qualidade em casos de empate.
§1º. A mudança da ordem cronológica dos processos encaminhados ao Conselho deverá ser
homologada pela maioria dos conselheiros presentes em Plenária.
§2º. Na hipótese de rejeição da proposta, o relator devolverá o processo ao Presidente, que o retornará
à mesma posição em que anteriormente se encontrava na ordem cronológica.
§3º. O 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. 132. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina contará com o
assessoramento dos Comitês Técnicos de: FRANCESCA GILSON CICERO
I.

Habitação;
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II.
III.
IV.

Saneamento Ambiental;
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e
Planejamento e Gestão do Solo Urbano;

§1º. Na composição dos Comitês Técnicos deverá ser observada a proporcionalidade de representação
dos diversos segmentos indicados no Art. 129.
§2º. 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. MIGUEL
Art. 133. 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. 134. O regimento interno do Conselho será 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 reunião extraordinária convocada
especialmente para este fim. GILSON FRANCESCA MIGUEL
Art. 135. Caberá ao Executivo Municipal, e ao Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina IPPUL garantir o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina.
Art. 136. 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. 137. O 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: LUCIO IPPUL RENATO OLAVO ELISA
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

avaliar as áreas mais adequadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e conjuntos
habitacionais; HORACIO
elaborar Relatório de Impacto Ambiental Urbano e analisar Estudo de Impacto de Vizinhança,
elaborado pelo interessado, para instrução de projetos de lei, que disponham sobre a alteração de
zoneamento e de uso e ocupação do solo; GILSON
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; ELISA
elaborar, analisar, coordenar ou, caso melhor atenda o interesse público, contratar, com a
observância do regramento da Lei nº 8.666/93 e demais pertinentes à matéria, a elaboração de
projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, de mobiliário urbano, de preservação do
patrimônio histórico e ambientais;
analisar projetos e programas de infraestrutura urbana e sobre eles emitir pareceres e relatórios;
monitorar a implantação do Plano Diretor e desenvolver estudos, pesquisas, propostas, projetos e
planos setoriais necessários à sua permanente atualização;
promover estudos e elaborar projetos e planos setoriais de recuperação e revitalização de áreas,
ruas e vias públicas;
promover estudos e pesquisas no campo de planejamento urbano e do direito urbanístico; MIGUEL
promover estudos e elaborar projetos e planos físico-territoriais relacionados à Região Metropolitana
de Londrina;
promover o planejamento do sistema viário e do trânsito, bem como promover estudos, elaborar
projetos e emitir pareceres sobre a sinalização urbana, em conformidade com a legislação
urbanística;
propor medidas, projetos e programas que visem garantir o planejamento e o desenvolvimento
urbano integrados; MIGUEL
realizar levantamento de uso e ocupação do solo para fins de cadastro técnico, promovendo a
permanente atualização da base cartográfica do Município;
realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação urbana da cidade e dos distritos.
IPPUL MIGUEL CARLOS VILSON OLAVO CICERO
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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. 138. O 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 Participativo Municipal. LUCIO SOLANGE
Art. 139. São diretrizes para o desenvolvimento do SIPLAM: IPPUL LUCIO
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 às 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 às 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;
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 contínuo
aperfeiçoamento do SIPLAM; e
IX.
fornecer informações para a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR
Art. 140. A avaliação do Plano Diretor deverá ser feita, por meio de Conferência de Avaliação do Plano
Diretor, a cada 03 (três) anos, a contar da data de publicação desta Lei. IPPUL GILSON ROSANGELA
CICERO VILSON
Art. 141. O Conselho será o órgão responsável pela operacionalização do processo de revisão do Plano
Diretor. FRANCESCA GILSON CICERO OLAVO
Art. 142. 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. GILSON CARLOS LUCIO VALDEIR VILSON OLAVO
Parágrafo único. As secretarias e conselhos municipais, de acordo com as diretrizes definidas nesta Lei,
deverão efetuar avaliações setoriais que serão encaminhadas ao Conselho. GILSON VILSON

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
Art. 143. Entende-se por instrumento de democratização aquele que tem por objetivo promover a gestão
municipal descentralizada e participativa. MIGUEL
Art. 144. São instrumentos de democratização: IPPUL LUCIO AYOUB
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

audiências públicas;
conferências públicas;
conselhos;
estudos de impacto de vizinhança - EIV;
iniciativa popular de projetos de lei;
referendo popular e plebiscito;
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VII.

orçamento participativo;

Art. 145. Será assegurada pelo Poder Executivo a participação da população na gestão municipal.
Art. 146. 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. GILSON
Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser feita com antecedência mínima
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. FRANCESCA ELISA OLAVO
Art. 147. Os instrumentos mencionados neste Capítulo serão regidos por legislação complementar,
observadas as disposições desta Lei. GILSON LUCIO
Seção I
Das Audiências Públicas
Art. 148. A Audiência Pública é um instrumento de participação popular aberto a indivíduos e grupos sociais
em geral, visando a conferir legitimidade à 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. MIGUEL
Art. 149. As Audiências Públicas serão promovidas pelo Município 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. GILSON FRANCESCA LUCIO CICERO MIGUEL
Seção II
Das Conferências Públicas
Art. 150. As Conferências Públicas terão por objetivo a mobilização do Poder Público Municipal e da
sociedade civil na elaboração e avaliação das políticas públicas, em que serão discutidas as metas e
prioridades para o Município. GILSON FRANCESCA LUCIO CICERO
Art. 151. O instrumento da Conferência Pública deverá ser regulamentado em legislação própria. SOLANGE
LUCIO

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 152. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei n°. 10.637/2008. AYOUB LUCIO MIGUEL RUBENS CARLOS
Parágrafo Único. O Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Ações e Investimentos, para incorporação ao plano plurianual,
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Estatuto da Cidade. ROSANGELA MIGUEL
IPPUL

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta de Lei

250

Prefeitura Municipal de Londrina

ANEXO I MIGUEL LUCIO RENATO LUCIANO ROSANGELA AYOUB ALDERI VILSON RODRIGO
RICARDO CICERO OLAVO IPPUL
MAPA 01 - MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
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ANEXO II GILSON MIGUEL ROSANGELA LUCIANO LUCIO RENATO AYOUB ALDERI VILSON
RODRIGO RICARDO CICERO OLAVO IPPUL ELISA
MAPA 02 - MACROZONEAMENTO URBANO DE LONDRINA

ANEXO III
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GLOSSÁRIO
I - Afastamento ou recuo: distância mínima que deve ser observada entre as edificações e as divisas
do lote, constituindo-se em afastamento frontal, lateral e de fundo; LUCIANO
II - Agricultura Familiar: modalidade de agricultura cujos estabelecimentos se enquadram
simultaneamente em três condições fundamentais: GILSON MIGUEL FRANCESCA
(a) direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor;
(b) trabalho familiar superior ao trabalho contratado;
(c) estabelecimentos devem possuir área máxima inferior a 15 vezes o módulo fiscal médio regional.
PAULO
III - Agroquímicos: adubos químicos e agrotóxicos em geral, incluindo herbicidas, fungicidas, acaricidas
e outros;
IV - Agrossilvipastoril: conjunto das atividades relativas à agricultura, silvicultura e pecuária;
V - Área computável: área construída que é considerada no cálculo da área máxima de construção
permitida no lote; ELISA
VI - Área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação, calculada pelo seu
perímetro externo; GILSON FRANCESCA
VII - Área não computável: área construída que não é considerada no cálculo da área máxima de
construção permitida no lote; ROSANGELA
VIII - Área Não Edificável: área dos terrenos onde não é permitida qualquer edificação;
IX - Área Total do Parcelamento: área abrangida pelo loteamento ou desmembramento, com limites
definidos conforme documento público do Registro de Imóveis;
X - Áreas Verdes: áreas 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;
XI - Bens Socioambientais: 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; SOLANGE
XII - Cadeias Produtivas Complexas: sistema que envolve processos produtivos em constante
modernização e otimização, incluindo as várias etapas de processamento até o consumidor final;
MIGUEL
XIII - Coeficiente de Aproveitamento: relação entre a área construída máxima permitida no lote para a
zona em que se localiza e a área do lote, excluída a área não-computável; GILSON FRANCESCA
XIV - Coeficiente de Aproveitamento Básico: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, outorgado gratuitamente; GILSON FRANCESCA
XV - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, outorgado onerosamente ou gratuitamente como incentivo, definido de
acordo com a capacidade de suporte e impactos decorrentes do adensamento construtivo e
populacional; GILSON FRANCESCA
XVI - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, abaixo do qual ele será considerado subutilizado;
XVII - Condomínio Urbanístico: divisão de um imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação,
às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a
abertura de ruas de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao perímetro do
condomínio; GILSON ROSANGELA IPPUL FRANCESCA
XVIII - Economia Solidária: conjunto de experiências econômicas que compartilham alguns traços
constitutivos e essenciais de solidariedade, cooperação mútua e autogestão comunitária;
XIX - Estrutura Urbana: conceito que engloba o conjunto de infraestrutura urbana, desenho urbano,
serviços e equipamentos públicos;
XX - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): estudo técnico elaborado de forma a analisar os efeitos
positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e em suas proximidades, devendo observar, no mínimo, as questões de adensamento
populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária,
geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação, iluminação, paisagem urbana e
patrimônio natural e cultural; GILSON FRANCESCA
XXI - Fração Mínima: área mínima permitida para cada fração ideal em condomínio ou loteamento
fechado;
XXII - Habitação de Interesse Social (HIS): empreendimento habitacional destinado à população com
renda familiar mensal limitada a 06 (seis) salários mínimos; GILSON VALDEIR CICERO IPPUL
FRANCESCA
XXIII. Imóveis Urbanos Contíguos: imóveis limítrofes com outros imóveis urbanos, separados por uma
ou mais divisas;
XXIV - Impacto Urbanístico: impacto físico-funcional na paisagem urbana, no meio socioeconômico e
cultural, causado por um empreendimento ou uma intervenção urbana;
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XXV - Incomodidade: relativo a incômodo;
XXVI - Incômodo: potencialidade ou efeito gerado pela atividade incompatível com o bem-estar coletivo
e os padrões definidos para uma determinada área;
XXVII - Logística: parte do gerenciamento da cadeia produtiva que planeja, implementa e controla o
fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos
acabados, bem como as informações a eles relativas; MIGUEL
XXVIII - Logradouro Público: espaço de propriedade pública e de uso comum e/ou especial da
população destinados a vias de circulação e espaços livres;
XXIX - 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 à via de circulação
pública servida de infraestrutura básica e cujas dimensões devem atender aos índices urbanísticos
definidos pela Lei do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo para a zona em que se situe;
ELISA
XXX - Parcelamento do Solo: subdivisão de gleba sob a forma de loteamento para fins urbanos,
desmembramento ou desdobro; ROSANGELA
XXXI - Pavimento: espaço construído em uma edificação, compreendido entre dois pisos sobrepostos
ou entre o piso e o teto;
XXXII - Pólo Gerador de Tráfego: uso ou atividade cujo funcionamento gera interferências no tráfego do
entorno, impondo necessidades de área para estacionamento, embarque e desembarque de
passageiros, carga e descarga de mercadorias;
XXXIII - Potencial Construtivo: produto resultante da multiplicação da área do lote pelo Coeficiente de
Aproveitamento da zona em que se localiza;
XXXIV - Residencial Multifamiliar: edificação destinada a mais de uma unidade habitacional;
XXXV - Residencial Unifamiliar: edificação destinada à moradia para uma única família;
XXXVI - Sistema Viário: área utilizada para via de circulação, parada ou estacionamento de
pedestres ou veículos;
XXXVII - Solo: compreende o espaço terrestre, subterrâneo e aéreo, este último abrangendo qualquer
elemento natural ou construído, visível da área pública e passível de exploração econômica; GILSON
ROSANGELA FRANCESCA MIGUEL
XXXVIII - Taxa de Ocupação: relação percentual entre a área da projeção horizontal da edificação e a
área do lote;
XXXIX - Taxa de Permeabilidade: relação percentual entre a parte permeável, que permita infiltração de
água no solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote;
XL - Testada: divisa do lote voltada para o logradouro;
XLI - 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.
INCLUSAO CICERO LUCIO

ANEXO IV
RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA

22/09/2018 – Continuação da conferência, somente os que estiverem na lista de presença do dia
15/09/18 ou seus suplentes – APROVADO POR MAIORIA
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3.4. FOTOS DA 2ª CONFERÊNCIA DA REVISÃO DO PDML - 15/08/2018

Credenciamento

Credenciamento

Cerimonial de abertura

Apresentação Técnica

Composição da mesa

Plenária Geral

Exposição da Minuta de Lei Geral

Plenária Geral
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3.5. MEMÓRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEGUNDA CONFERÊNCIA
(PARTE 1 - 15/09)
2ª Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor 2018 / 2028
Memória das atividades realizadas na 2ª Conferência
Data
Início
Redator

ITEM

15/09/2018
Local
9h10min
Término
Maria Eunice Garcia Ferreira

Auditório da UniCesumar
20h28min

PAUTA
Assunto
1 Pactuar a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina

RELATOS (deliberações, discussões e outros)
ITEM
Relato
Às 9h10min foi dado início ao cerimonial, sendo este conduzido por Roberta Queiroz. Neste momento
foram ressaltados os objetivos e finalidades da 2ª Conferência, que se caracterizam em pactuar a
minuta da Lei Geral do Plano Diretor. Também foram estendidos os agradecimentos às Equipes de
Cooperação Técnica (ECT), Grupo de Acompanhamento (GA) e Equipe Técnica Municipal (ETM),
assim como à direção da UniCesumar pela sessão do espaço. Na sequencia foi feita a composição da
mesa diretiva dos trabalhos: Diretor do IPPUL – Roberto Alves Lima Junior; Diretor de Planejamento
Urbano do IPPUL – José Vicente Alves do Soccorro; Gerente de Pesquisa e Plano Diretor - Elisabeth
Alves; Representante do GA – Rubens Ventura; Chamado pelo Senhor Miguel Etinguer de Araujo
Junior para representar a ECT, mas como ele não estava presente no momento, Renato Alves fez a
representação. Passado a palavra para Rubens Ventura – se sente honrado em participar do evento
considerando os árduos trabalhos realizados com a comunidade através dos fóruns de participação
popular. Após a fala do Senhor Rubens Ventura, Roberto Alves Lima Junior fez menção à presença do
Vereador Amauri Cardoso, o qual foi convidado para compor a mesa. Na sequencia Renato Alves fez o
uso da palavra evidenciando que estamos na fase de consolidação do processo democrático e que
uma boa leitura do material é necessária para concretizarmos a etapa. Em seguida Amauri Cardoso fez
uso da palavra e parabenizou o presidente do IPPUL pelo trabalho realizado e disse ser este o
momento para a consolidação de tudo o que foi feito. Referiu que todos devem estar preparados para
eventuais desapontamentos para tudo aquilo que possa não estar incluído. Que todos os presentes
devem ter a maturidade de estar abertos, tendo em vista os anseios democráticos. Roberto Alves Lima
Junior agradeceu a presença do vereador como representante do legislativo e referiu ser um fato
importante pelo contato estabelecido com o legislativo. Em continuidade ao cerimonial, Roberta Queiroz
agradeceu aos assessores dos vereadores presentes e pediu o desfazimento da composição da mesa,
permanecendo apenas a equipe diretiva dos trabalhos formada pelo grupo: Roberto Alves Lima Junior,
José Vicente Alves do Soccorro e Elisabeth Alves. Às 9h20min José Vicente Alves do Soccorro iniciou
uma apresentação técnica. Nesta evidenciou as etapas do PDML, em especial a fase atual (4ª etapa),
que se dá pela pactuação da minuta da Lei Geral. Na apresentação mostrou o cronograma das
atividades propostas para o dia de hoje (conforme o Regimento) e discorreu sobre a Minuta da Lei
Geral - Disposições preliminares; os componentes da Lei Geral e as Leis Complementares, as quais se
fundamentam no Estatuto da Cidade, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PPA. Discorreu sobre os
objetivos e estratégias; os princípios fundamentais que se estabelecem pelo direito à cidade por todos
os munícipes. Evidenciou sobre o ordenamento territorial e o macrozoneamento: 1-Rural (Agricultura
Comercial, Atividades Diversificadas, Desenvolvimento Econômico, Especial de Turismo, Centralidade
Rural e Controle Ambiental); e 2- Urbano (Consolidação, Ocupação Controlada, Uso Misto,
Industrialização). Neste contexto referiu que as premissas para a cidade é o adensamento e não a
ampliação horizontal. Foi evidenciado que na Macrozona Urbana de Ocupação Controlada à leste e à
Oeste – são áreas de proteção de mananciais – Cafezal e Jacutinga. Conforme o Ofício 345/2018
encaminhado pela SANEPAR na data de 13/09/2018, o IPPUL retifica a linha do perímetro (em relação
ao Macrozoneamento apresentado na 1ª Conferência), os limites do contorno do Macrozoneamento em
função do Parecer encaminhado pela SANEPAR. Salientou que a Lei apresenta as Diretrizes e
Estratégias pautadas nos instrumentos Jurídicos e Urbanísticos, conforme o Estatuto das Cidades:
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Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios - PEUC; IPTU progressivo no tempo;
Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; Zonas Especiais de Interesse Social;
Outorga onerosa do direito de construir; Transferência do direito de construir; Operações Urbanas
Consorciadas - OUC; Consórcio imobiliário; Direito de preferência, ou de preempção; Direito de
superfície; Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV; e Tombamento. Os instrumentos jurídicos e
urbanísticos deverão ser regulamentados por leis específicas ou urbanísticas, as quais serão
elaboradas e propostas em conjunto com a revisão das leis complementares do PDML, a partir de
2019. No momento em que ocorria a apresentação, o delegado Auber Silva Pereira interrompeu a fala e
mencionou que o IPTU progressivo se trata de confisco. A Plenária decidiu que as colocações dos
delegados devem se dar após o término da apresentação. Neste sentido a apresentação teve
continuidade sendo evidenciado o Título V da Minuta - Gestão Democrática, assim como sobre as
Disposições Finais e Transitórias e os três Anexos contidos na Lei Geral. A apresentação foi finalizada
às 10h04min. O Presidente da mesa passou a palavra para Auber Silva Pereira, sendo enfatizado que
o tempo de fala é de dois minutos. O delegado em questão refere constatação de irregularidade do
CMC, assunto que está em discussão desde 2014. Em 2016/2017 ocorreu à ação 01/2017 sobre a
inconstitucionalidade do CMC. Eliane Tomiasi pediu questão de Ordem referindo que o tempo de dois
minutos já se extrapolou, sendo necessária retomada dos trabalhos. Auber Silva Pereira continuou
falando, evidenciando que a Lei apresentada é muito extensa e que os quinze dias de publicação da
Minuta não foram suficientes para análise do seu conteúdo, mas pode verificar que a Lei não definiu o
ConCidades. Falou que o prefeito e os seus secretários são “usurpadores dos sonhos e da liberdade”.
Roberto Alves Lima Junior esclareceu o porquê da eleição dos delegados ter ocorrido na Conferência
realizada pelo CMC no dia 01/09/2018, pois a Lei do Plano Diretor 10637/2008 ainda está em vigor.
Cícero Cipriano Pinto pediu questão de Ordem questionando o credenciamento dos delegados e
suplentes após o horário, sobre o CMC conforme exposto na Minuta da Lei e também o fato de não
estar apresentado o Instrumento do IPTU Social na Lei. Destacou também a questão da
proporcionalidade de delegados presentes na plenária que tem maior número de servidores públicos. O
presidente da mesa relembrou que o credenciamento dos delegados seguirá a mesma metodologia da
1ª Conferência, sendo que os delegados que se credenciaram depois perderão a possibilidade de votar
assuntos que não participou. Em relação à exposição técnica, a apresentação foi um resumo dos
instrumentos contidos no Estatuto das Cidades. Se a questão do IPTU Social não foi contemplada, este
item pode ser adicionado como proposta. Sobre a questão da proporcionalidade, Roberto Alves Lima
Junior ressalta que está sendo seguida a proporção em relação às vagas para cada segmento e não
sobre o número de delegados que completaram as vagas. Evidenciou que até o momento estão
presentes 123 pessoas na Conferência, dos quais 67 são delegados. Eliane Tomiasi tomou a palavra e
referiu que esta questão de proporcionalidade já é fato vencido, pois a proporcionalidade já foi definida
na Proposta Metodológica aprovada. Roberto Alves Lima Junior defendeu que a questão da
proporcionalidade é de vagas e não de delegados presentes. Cícero Cipriano refere que a Plenária
deve estar representando a proporcionalidade e o poder público está em maior número. Gabriela Luzzi
Carneiro da Fontoura pediu a palavra e deixou claro que não está no evento como assessora da
Vereadora Daniele Ziober, mas sim como delegada pela ONG Vizinho Solidário. Sobre a apresentação
da Minuta do Projeto de Lei, fará suas colocações em momento oportuno. Dimas Soares Junior
questionou qual é o papel que a Lei de Uso e Ocupação do Solo vai ter se o Macrozoneamento já esta
sendo definido. José Vicente Alves do Soccorro esclareceu que a Lei de Uso e Ocupação do Solo vai
ser o detalhamento a se reportar nas diretrizes da Lei Geral. Gilson Jacob Bergoc acrescenta que a Lei
de Uso e ocupação do solo vem de acordo com as diretrizes e mostra os detalhamentos, evidenciando
o porquê tais ações podem ou não vir nas macrozonas propostas, dando margem ao que poderá ser,
ou não, orçado. Roberto Gonçalves Gameiro (CEAL) questiona que o tempo de dois minutos é
insuficiente para que sejam feitos os debates técnicos. Roberto Alves Lima Junior salienta que no
período da tarde será o momento para os debates sobre a Minuta. Cícero Cipriano Pinto apontou que
no momento da apresentação técnica foi falado sobre a Minuta e por isso cabem questionamentos
neste momento. O presidente da mesa coloca em votação se é necessária a leitura do Regimento, o
qual já foi aprovado na 1ª Conferência. Aprovado por maioria que a leitura fosse realizada. Às
10h32min Elisabeth Alves iniciou a leitura. O presidente da mesa retomou a palavra para mostrar o
número de presentes e a proporcionalidade dos presentes: Poder Público 25 delegados (37,3%);
Sociedade Civil 42 delegados (62,7%) – Ongs: 2 delegados (2,9%); Empresários: 7 delegados (10,4%);
Trabalhadores por suas entidades sindicais: 5 delegados (7,46%); Entidade de pesquisa e classe: 6
delegados (8,95%); e Movimentos Populares: 22 delegados (32,83). Foi dada sequencia a leitura do
Regimento, o qual sofreu inúmeros destaques (conforme texto do regimento com destaques no anexo
1). Cícero Cipriano Pinto (Art. 5) – ressalta que o pouco tempo para debates traz superficialidade aos
trabalhos. O presidente da mesa refere que a equipe do IPPUL está à disposição para permanecer
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mais tempo caso seja necessário, como ocorreu na 1ª Conferência. Apresenta como proposta redução
do horário de almoço para uma hora. Proposta aceita por maioria. Cícero Cipriano Pinto propõe que se
não terminarmos os trabalhos até as 19h00min, que seja definido outro dia para a continuidade dos
trabalhos. Proposta aprovada por maioria. Cícero Cipriano Pinto pediu que a mesa não fizesse
intervenções, influenciando as votações. Vilson Rodrigues da Silva expôs que muitos assuntos
necessitam de mais do que dois minutos para debate, assim, sugere que seja acrescido o tempo para
três minutos. Proposta aprovada por maioria. Ayoub Hanna Ayoub pede que a questão de Ordem seja
usada apenas para questão de Ordem, ou seja, chamar a atenção da Mesa por algo que não esteja
sendo cumprido. Gilson Jacob Bergoc solicita que as propostas possam ser apresentadas verbalmente
e não apenas redigidas em formulário, o que foi acatado pela plenária. Como sugestão, foi solicitado
aos delegados que as propostas sejam encaminhadas ao IPPUL até o dia 20/09/2018 para que sejam
sistematizadas. Cícero Cipriano Pinto solicita que o artigo 19 seja suprimido (suspensão da plenária),
no entanto Roberto Alves Lima Junior enfatiza ser necessário estabelecer um tempo limite para que a
equipe consiga fazer a sistematização do texto da Minuta com os destaques. Supressão aprovada por
maioria. Cícero Cipriano Pinto continua suas indagações sobre o fato de não saber interpretar o mapa
do macrozoneamento – siglas – e propõe que os anexos devam ser aprovados em outro dia. Tal
proposição foi rejeitada pela Plenária. Gilson Jacob Bergoc pediu Ordem, enfatizando que
primeiramente deveremos terminar de analisar o Regimento. Valdeir Amaral Sampaio salienta que há
Diretrizes aprovadas na 1ª Conferência não incluídas na Minuta e acredita que para se concretizar o
processo de participação, todas as Diretrizes devem fazer parte da lei. Roberto Alves Lima Junior
esclarece que por questões jurídicas - fala interrompida por Vilson Rodrigues da Silva por questão de
Ordem para que a mesa não se justifique – Valdeir Amaral Sampaio solicita alteração do Artigo 48 da
Minuta. Gabriela Luzzi Carneiro da Fontoura questiona que as Diretrizes deveriam ser reavaliadas.
Cícero pediu esclarecimentos à mesa diretiva dos trabalhos. O presidente da mesa colocou que do
Artigo 36 ao 66 da Minuta da Lei Geral constam a transcrição das Diretrizes e Estratégias aprovadas na
1ª Conferência, as quais não serão objeto de apreciação novamente nesta Conferência. Auber Silva
Pereira solicita que por transparência que todas as estratégias que foram incluídas na Lei sejam
evidenciadas. Roberto Alves Lima Junior afirma que esta solicitação será contemplada. O Regimento
foi aprovado às 11h50min. A Plenária definiu por votação a suspensão para o horário de almoço e
retorno após uma hora para iniciar a leitura da Minuta da Lei geral. Às 13h45min os trabalhos foram
retomados. Houve a recomposição da mesa diretiva dos trabalhos, formada pelo Diretor Presidente do
IPPUL – Roberto Alves Lima Junior; José Vicente Alves do Soccorro; Elisabeth Alves; e pelos técnicos
do IPPUL responsáveis pela estruturação da Lei Geral: Ana Flávia Galinari, Ana Luisa Muller, Carolina
Benek, Amanda Salvioni e Bruno de Camargo. Foi iniciada a Leitura da Lei Geral e antes que os
trabalhos tivessem andamento surgiram questionamentos pela Plenária, iniciados pela delegada Eliza
Koyama, sobre o fato do texto que está sendo apresentado pelo IPPUL estar diferente do material
publicado no site. Tânia Maris ressalta que a idoneidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano não deve ser questionada apenas em função do texto que está sendo lido não estar na mesma
sequencia do material publicado. Roberto Alves lima Junior esclarece que o texto esta com a
formatação diferente em função do IPPUL já terem incluído os seus destaques, mas solicita para a
equipe que seja feita a leitura do texto conforme publicado no site. Neste sentido foi acessado o site do
IPPUL e buscada Minuta publicada e reiniciada a leitura às 14h18min. O texto da minuta foi objeto de
destaques, conforme Minuta com destaques (Anexo 2). Durante a leitura, Cícero Cipriano Pinto solicita
questão de Ordem, referindo que os técnicos do IPPUL que estão na mesa não poderão votar,
conforme previsto no Regimento. Neste sentido, o presidente da mesa pediu que os técnicos se
retirassem da mesa. Solange Batigliana, por questão de Ordem, pede que dois representantes da
plenária fizessem a composição da mesa, conforme previsto no Regimento. Nenhum membro da
Plenária de dispôs a compor a mesa. Após o Artigo 27, Miguel Etiguer de Araújo Junior pede
esclarecimento: se uma vez já alterado pedido destaque para um conceito, se é necessário pedir
destaque para outros itens que tem o mesmo conceito. O presidente da mesa evidencia não ser
necessário. Ao iniciar a leitura do Cap. 2 Gilson Jacob Bergoc questiona se é necessária a leitura deste
capítulo que expõe as Diretrizes e Estratégias. Vilson Rodrigues da Silva e Eduardo Ribeiro Bueno
Neto solicitam que se faça a leitura integral do texto. Luciano Noremberg Moreira salienta que,
conforme ocorreu na 1ª Conferência, tendo havido distribuição da plenária em três grupos, nem todos
os delegados leram todas diretrizes, sendo necessária a leitura e abertura para apontamentos. Amanda
Salvioni coloca que é necessária leitura para que sejam apreciados os parágrafos únicos que se tratam
da aplicação das diretrizes já aprovadas nas macrozonas de maneira específica. Valdeir Amaral
Sampaio pede a leitura e em especial no Artigo 48 que não foi incluído. Vilson Rodrigues da Silva
enfatiza para que seja feita a leitura completa, pois os referidos artigos fazem parte da Lei, sendo
necessária a apreciação, salientando que a necessidade de um trabalho bem realizado. Colocado em
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votação, a leitura do texto integral foi aprovada pela maioria dos delegados. No item 41, Renato kriri kA
Mrem, delegado pela Associação de Moradores da Aldeia Água Branca pediu esclarecimentos, pois o
texto não está com a mesma redação da Estratégia Aprovada e não está entendendo. Roberto Alves
Lima Junior aponta que o texto apenas foi redigido com correção gramatical, lendo o a Estratégia
aprovada e a publicada. Para o artigo 48, presidente da mesa expõe a justificativa do por que a
estratégia não foi inserida no corpo da Lei. Salienta que a moção apresentada na 1ª Conferência previa
regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas, não sendo possível
constitucionalmente tal apreciação (conforme justificativas contidas no anexo 3). O texto sugerido pelo
grupo técnico “I - Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas na zona rural em
áreas menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a característica agrícola
familiar e a baixa densidade populacional; e II- Realizar programas, projetos e ações de controle das
ocupações em áreas ambientais ou de risco e dos loteamentos irregulares.” Este texto foi acatado pelo
proponente da moção. No Art. 53 a alteração do item foi subsidiada pelo Ofício 345/2018 da CODEL, já
entregue ao Delegado Auber Silva Pereira. Cícero Cipriano Silva e Ana Bárbara Jorge (SINDUSCON)
questionam sobre os parágrafos únicos. Cícero sugere que nos parágrafos únicos onde restrinjam
ações em outras macrozonas quando não mencionadas, que seja, portanto, incluída a palavra
prioritariamente, dando assim margem para inclusão das ações nas macrozonas não mencionadas.
Colocado em votação e plenária acatou a decisão por maioria. No Artigo 59 Cícero Cipriano Silva
coloca que este está considerando que as diretrizes serão aplicadas em toda a cidade, não estando em
consonância com os parágrafos anteriores. Roberto Alves de Lima Junior ressalta que há diretrizes
prioritárias para cada macrozona, conforme as especificidades da mesma. Às 17h30min a plenária foi
suspensa para um coffe break. Às 18h00min os trabalhos foram retomados, dando continuidade à
leitura, abrindo novamente para destaques no texto da Minuta da Lei. Às 19h00min Solange Batigliana
por questão de Ordem solicitou que a mesa colocasse em votação a ampliação do período da 2ª
Conferência por mais uma hora. Proposta aprovada pela maioria. Cícero sugere novamente que sejam
encaminhados os destaques por e-mail para o IPPUL até quinta-feira (20/09/2018) a fim de adiantar os
trabalhos da próxima fase da Conferência. Terminada a leitura, foi salientado pela mesa diretiva que o
Anexo 4 (relatório Técnico) não é objeto de deliberação pela plenária, pois o responsável técnico já
recolhe ART, assumindo a responsabilidade pelo conteúdo. Também foi avisado que a UniCesumar já
confirmou a sessão do espaço para a continuidade da 2ª Conferência nos próximos dias 22 e 23 de
setembro de 2018. Olavo Batista Junior Refere que o Caderno 5 da leitura técnica (Etapa 2) ainda não
está publicado. Cícero Cipriano Pinto ressalta que mesmo este caderno não fazendo parte de
deliberação isso não contradiz o que está sendo feito. Renato Alves expõe com veemência à Plenária
sua preocupação com o tumulto criado pelos Delegados em razão da quantidade de destaques
apresentados. O responsável técnico já responde pela ART. Elisabeth Alves evidencia que o relatório
técnico faz parte da Lei – conteúdo implícito no conteúdo da Lei, - pois tem que ser encaminhado para
a Câmara Municipal juntamente com a Minuta do Projeto de Lei. Solicita Ordem considerando que,
iremos usar o tempo que for necessário para fazer um bom trabalho. Francesca Aparecida Willy Amaral
parabeniza o presidente do IPPUL na condução da mesa diretiva, senhor Roberto Alves Lima Junior, e
solicita que este esclareça quando os trabalhos serão retomados. Bruno de Camargo solicita
novamente que os destaques sejam encaminhados para o e-mail do plano.diretor@londrina.pr.gov.br
(projetado no corpo da minuta da lei com os destaques). Gilson Jacob Bergoc refere que na semana
que vem só poderão vir para dar continuidade às atividades, aqueles que já se fazem presentes.
Roberta Queiroz ressalta que se trata de continuidade, sendo que quem está na condição de suplente
titular deverá permanecer nesta condição, tendo o mesmo número de delegados, conforme a lista de
presença do dia 15/09/2018. Edvaldo Viana questiona se no caso de não ter vindo titular ou suplente no
dia 15/09/2018 se algum destes poderá vir no dia 22/09/2018. Mesa salienta que o controle será feito
pela lista de presença, e não será permitido que os delegados assinem a lista de presença após as
8h30min do dia 22/09/2018, assim como aqueles que não estavam presente na data do dia 15/09/2018.
Gilson Jacob Bergoc refere que muitas entidades não indicaram suplentes, como é o seu caso e neste
caso os destaques poderão ser apreciados pela plenária, por seus representantes do segmento. Mesa
confirmou que sim. Os apontamentos mencionados foram postos em votação pela plenária em conjunto
com a proposta de interromper os trabalhos. Aprovado por maioria. Neste sentido, o presidente da
mesa informou que os trabalhos da plenária estarão suspensos até o dia 22/09/2018 às 8h00min.
Trabalhos do dia finalizados às 20h28min.
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3.6. LISTAS DE PRESENÇA DA 2º CONFERÊNCIA
Lista de Presença dos Empresários relacionados à Produção, Fomento e ao Financiamento do Desenvolvimento Urbano
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Lista de Presença das Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais com atuação na área de
Desenvolvimento Urbano
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Lista de Presença dos Trabalhadores, por suas Entidades Sindicais com atuação na área de Desenvolvimento Urbano
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Lista de Presença dos Gestores, Administradores Públicos Estaduais e Federais
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Lista de Presença dos Gestores, Administradores Públicos Municipais (Exceto Legislativo)
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Lista de Presença dos Movimentos Populares com atuação na Área de Desenvolvimento Urbano
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Lista de Presença das ONGs com atuação na Área de Desenvolvimento Urbano
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Lista de Presença dos Observadores
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4.

ATIVIDADES DA SEGUNDA CONFERÊNCIA - 22/09/2018 CONTINUAÇÃO
Conforme descrito na Parte 3 deste relatório, as atividades da 2ª Conferência de

Revisão do Plano Diretor tiveram continuidade no dia 22/09/2018 justificada pela
impossibilidade de conclusão dos trabalhos no dia 15/09/2018.
Estiveram Presentes na continuação da 2ª Conferência:
Delegados dos Segmentos
Gestores, administradores públicos e legislativos –estaduais e municipais
Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano
Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento
urbano
Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento
urbano
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com
atuação na área de desenvolvimento urbano
ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano
Total de Delegados
Observadores de Londrina
Observadores de outros municípios
Total de Observadores
Total Geral de Presentes

Nº
24
20
4
7
4
2
61
43
00
43
104

Os trabalhos desenvolvidos durante a segunda parte da 2ª Conferência iniciaram às
8h00min, respeitando o horário limite para assinatura das listas de presença pelos delegados
até as 8h30min, conforme definido pela Plenária Geral em 15/09/2018. Os demais interessados
em participar puderam se inscrever como observadores, seguindo a mesma metodologia
adotada na 1ª Conferência e na Parte I da 2ª Conferência.
Após as assinaturas, foi feita a leitura em plenária dos destaques constantes na
Minuta da Lei Geral, dando continuidade às atividades iniciadas em 15/09/2018. Os destaques
foram apresentados em forma de propostas escritas ou verbais, conforme regimento aprovado
em 15/09/2018, e apreciadas pela plenária.
A relação de artigos, parágrafos, incisos, anexos e itens do glossário destacados,
modificados, incluídos ou suprimidos no texto da Minuta da Lei Geral, pode ser visualizada a
seguir, tal como finalizados em plenária da 2ª Conferência. Ao final do evento forma
apresentadas 07 Moções Gerais, das quais 03 foram aprovadas e 04 foram rejeitadas pela
plenária.
Para dar transparência à continuação dos trabalhos no dia 22/09/2018, foram
disponibilizados no website do IPPUL os seguintes materiais, todos publicados no dia
17/09/2018:
 Informativo de continuidade da 2ª Conferência (Anexo 2)
 Lista de Presença 2ª Conferência publicado em 17/09/2018
 Minuta do Regimento Com Destaques
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 Regimento Aprovado
 Minuta de Lei Geral Com Destaques
Após a realização destes eventos, foram publicados 02 Relatórios da 2ª Conferência
(Parte 1 e Parte 2) em 26/09/2018 no website do IPPUL com os resultados obtidos,
especialmente com as propostas aprovadas em plenária para alteração da Minuta da Lei Geral
do Plano Diretor, além de outros documentos ora compilados.

4.1. PROPOSTAS E MOÇÕES APRESENTADAS POR ESCRITO À 2º
CONFERÊNCIA
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4.2. MINUTA COM AS PROPOSTAS APRECIADAS PELA PLENÁRIA DA 2º
CONFERÊNCIA
LEGENDA:
DESTAQUES
PROPOSTA ADITIVA
PROPOSTA SUPRESSIVA
PROPOSTA MODIFICATIVA
PROPOSTA CONCEITUAL
correções ortográficas e de técnica legislativa feitas pelo IPPUL

LEI Nº XXX DE XX DE XXX DE XXX
Publicada no Jornal Oficial n.º XXX - XXX, XX de XXX de XXX
SÚMULA: Institui, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 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. 1º. A presente Lei aprova a revisão da Lei nº. 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. LUCIO RETIROU DESTAQUE
Art. 2º. O 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.
ELIANE RETIROU DESTAQUE (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
§ 1º. Integram o Plano Diretor os seguintes conjuntos de documentos: ELISA E AYOUB
ELISA – RETIROU DESTAQUE
AYOUB – manter o texto na íntegra – APROVADA POR MAIORIA
I - Relatórios Técnicos do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina, contendo: ELISA (LUCIO
RETIROU DESTAQUE)
d) levantamentos e análise de informações e dados sobre a respeito o município;
e) diretrizes e propostas formuladas para superar os problemas diagnosticados e aproveitar as
potencialidades identificadas;
f) ações estratégicas necessárias à execução do Plano;
PROPOSTA SUPRESSIVA – ELISA KOYAMA - REPROVADO
I - Relatórios Técnicos do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Londrina, contendo:
a) levantamentos e análise de informações e dados sobre a respeito 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 complementares versando sobre: ROSANGELA AUSENTE (PAULO RETIROU
DESTAQUE) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Perímetros Urbanos;
Parcelamento do Solo;
Uso e Ocupação do Solo;
Sistema Viário e Mobilidade Urbana;
Código de Obras;
Código de Posturas;
Código Ambiental;
Preservação do Patrimônio Cultural; e
Instrumentos Urbanísticos.

III – 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; LUCIO
PROPOSTA MODIFICATIVA DO LUCIO PARA O ARTIGO 2º, § 1º:
III – Planos Setoriais, entendidos como atos administrativos que trazem os projetos e ações a serem
implementadas pelo Poder Público Municipal, ficando garantida a execução, considerando os princípios, diretrizes
e estratégias previstos no Plano Diretor;
Justificativa: Para garantir que os planos não fiquem apenas no papel, mas sejam executados.
APROVADA POR UNANIMIDADE
IV – Planos Estratégicos, que contemplam ações e projetos específicos, com temas determinados dentro de uma
área de atuação, mas que abrangem a totalidade do território, sendo previstos nos Planos Setoriais, no Plano
Diretor ou nas legislações federal, estadual ou municipal; IPPUL VALDEIR (GILSON MESMA PROPOSTA IPPUL)
(LUCIO RETIROU DESTAQUE)
VALDEIR – PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DO TEXTO ORIGINAL
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ARTIGO 2º, § 1º:
V - Zoneamento Ambiental Municipal conforme art. 9º, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 e
Decreto 97312/2002.
Justificativa: o Zoneamento Ambiental deve ser entendido como um plano complementar ao Plano Diretor que
envolve todo o território municipal e não como um instrumento aplicável apenas em macrozonas específicas como
está proposto no texto original da minuta
APROVADA POR UNANIMIDADE
PROPOSTA ADITIVA DA ROSANGELA PARA O ARTIGO 2º, § 1º INCISO II:
II - Corpo de leis destinadas a institucionalizar o processo de planejamento ora em revisão, constituído
pela Lei Geral do Plano Diretor e por leis complementares versando sobre:
a) Perímetros Urbanos;
b) Parcelamento do Solo para Fins Urbanos;
c) Zoneamento (Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural);
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.
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Justificativa: Correções para esclarecer o conteúdo das normas e para reforçar, neste momento, a
importância de adequar conceitualmente o nome da Lei de Uso e Ocupação, para Lei de Zoneamento,
retirando-se o termo urbano já que há necessidade de parametrizar alguns usos rurais.
AUSENTE
NÃO VOTADO
§ 2º. O Relatório Técnico de que trata o inciso I do §1º deste artigo, integra a presente Lei como ANEXO
IV. ELISA
PROPOSTA SUPRESSIVA – ELISA KOYAMA
§ 2º. O Relatório Técnico de que trata o inciso I do §1º deste artigo, integra a presente Lei como ANEXO
IV.
PROPOSTA JÁ DELIBERADA NO ART 2º PARÁGRAFO 1º
§ 3º. Toda e qualquer legislação municipal pertinente a matéria tratada no Plano Diretor deverá obedecer
às disposições nele contidas, sob pena de ofensa ao princípio da reserva do plano diretor. (LUCIO
RETIROU DESTAQUE)
Art. 3º. O Plano Diretor abrange a totalidade do território do município e é parte integrante do processo
de planejamento da Administração Municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e
o Orçamento Anual incorporar as diretrizes, prioridades, programas, planos e projetos que o integram.
Art. 4º. Os objetivos previstos neste Plano Diretor devem ser alcançados até 2028, por meio da
implantação de suas diretrizes e estratégias.
Parágrafo Único. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste Plano
Diretor, a ser elaborada de forma participativa no máximo a partir de 2025. CICERO GILSON
CICERO – RETIROU DESTAQUE
GILSON – INCLUSÃO DO TEXTO “NO MÁXIMO ATÉ 2025” – IDEM CORREÇÃO DO IPPUL –
RETIRADA A PROPOSTA
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 5º. São objetivos gerais do Plano Diretor Municipal de Londrina:
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

fazer cumprir a função social da cidade; ELIANE
I. fazer cumprir a função social da cidade E DO CAMPO;
APROVADA POR MAIORIA
fazer cumprir a função social da propriedade urbana e rural;
promover a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando a integração e a
sustentabilidade, de forma a melhorar a qualidade de vida urbana e rural;
promover o desenvolvimento sustentável da cidade e do campo;
promover o adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, garantindo a qualidade paisagística,
urbanística e a preservação dos bens socioambientais e culturais; SOLANGE RETIRADO
DESTAQUE
garantir uma gestão pública eficiente e eficaz;
promover a inclusão social; TERESA AUSENTE (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
garantir a gestão democrática participativa, descentralizada e transparente.

PROPOSTA ADITIVA – SOLANGE
VI. promover o adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, garantindo a qualidade paisagística,
urbanística e a preservação dos bens socioambientais e culturais;
RETIRADO DESTAQUE
CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 6º. Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Municipal de
Londrina são: ELIANE
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I.
II.

III.
IV.
V.

função social da cidade e da propriedade urbana e rural e a justa distribuição dos benefícios e
ônus da urbanização;
direito à cidade com usufruto equitativo de um ambiente urbano digno por todos os seus
moradores, considerando as especificidades geracionais, de gênero, de etnia e das pessoas
com deficiência, ELIANE (MIGUEL RETIRADA ) ELAINE
direito à cidade E AO CAMPO com usufruto equitativo de um ambiente digno por todos os seus
moradores, considerando as especificidades geracionais, de gênero, de etnia e das pessoas
com deficiência, PROPOSTA CONJUNTA ELIANE E ELAINE – APROVADO POR
UNANIMIDADE
equidade e inclusão social e territorial buscando o desenvolvimento econômico sustentável da
cidade e do campo; (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
sustentabilidade ambiental com a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando a
qualidade de vida urbana e rural;
gestão democrática participativa, descentralizada e transparente e gestão pública eficiente e
eficaz.

PROPOSTA MODIFICATIVA PARA O ART. 6º INCISO III – ELAINE
III. direito à cidade com usufruto equitativo de um ambiente urbano digno por todos os seus moradores,
considerando as especificidades geracionais, de gênero, de etnia e das pessoas com deficiência;
JUSTIFICATIVA: Fatores associados às condições de renda, de gênero, de etnia e de idade geram
necessidades específicas e impõem barreiras sócias culturais a determinados grupos populacionais,
impedindo ou dificultando o acesso e o usufruto dos recursos e benefícios da cidade de forma equitativa
entre todos os seus cidadãos e cidadãs. Neste sentido, o planejamento urbano deve reconhecer, por
exemplo, os papéis sociais diferenciados atribuídos a homens e mulheres, assim como as demandas e
necessidades específicas de segurança e de acessibilidade das crianças, dos idosos e das pessoas com
deficiência.
RETIRADA
SEÇÃO I
Da Função Social da Cidade
Art. 7º. A função social da Cidade compreende o pleno exercício do direito à cidade por todos os
cidadãos, entendido como direito ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia, à proteção
social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao transporte
público, ao lazer, à informação, à acessibilidade, e demais direitos assegurados pela legislação vigente. (LUCIO
RETIROU DESTAQUE)
Art. 8º. A função social da cidade é garantida pela:
I.
promoção da qualidade de vida e do meio ambiente;
II.
controle, preservação e recuperação dos bens socioambientais e culturais; SOLANGE
III.
controle público sobre o uso e a ocupação do solo na cidade;
IV.
prioridade para programas, planos e projetos voltados a grupos de pessoas em situações de risco e
vulnerabilidade;
V.
integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável urbano e rural;
VI.
criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico no município; e
VII.
integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável municipal e regional.
PROPOSTA ADITIVA – SOLANGE
II. controle, preservação e recuperação dos bens socioambientais e culturais;
RETIRADO – CONTEMPLADO PELO IPPUL
Art. 9º. O não cumprimento do disposto no artigo anterior, bem como de qualquer disposição de norma
integrante do Plano Diretor Participativo, configura descumprimento da função social da cidade, conforme
disposto na Lei Federal n°. 10.257/2001.
Art. 10. O Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso aos benefícios e às comodidades
da vida urbana por parte de todos os cidadãos seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e infraestruturas
públicas. MIGUEL RETIRADO
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Parágrafo Único. O princípio 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 e entre os distritos e
bairros do Município de Londrina.
SEÇÃO II
Da Função Social da Propriedade
Art. 11. A função social da propriedade é cumprida quando o exercício dos direitos a ela inerentes se submeter aos
interesses coletivos e, quando, simultaneamente, atender: VILSON
Art. 11. A função social da propriedade DEVE ATENDER: VILSON
REPROVADO POR MAIORIA
I.
II.
III.

às determinações constantes neste Plano Diretor e legislações correlatas;
à preservação, controle e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico, paisagístico
e arqueológico;
aos parâmetros urbanísticos definidos no ordenamento territorial previsto neste Plano Diretor e
legislações conexas correlatas, garantindo que a intensidade de uso seja adequada à disponibilidade de
infraestrutura, de equipamentos e serviços públicos. ELIANE ( VILSON RETIRADO)
aos parâmetros urbanísticos E AGRÁRIOS definidos no ordenamento territorial previsto neste Plano
Diretor e legislações correlatas, garantindo que a intensidade de uso seja adequada à disponibilidade de
infraestrutura, de equipamentos e serviços públicos. ELAINE
APROVADO POR MAIORIA

Art. 12. 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. (VILSON
RETIRADO) (AYOUB RETIRADO ) (ANAFLAVIA RETIRADO)
§1º. Entende-se por subutilização o aproveitamento do solo inferior ao coeficiente mínimo definido nesta e na Lei
Municipal referente ao Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
§2º. 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 análogas correlatas. (VILSON RETIRADO)
§3º. A Lei referente ao Uso e Ocupação do Solo do Município definirá a adoção de um coeficiente de
aproveitamento básico único . ELISA
§3º. A Lei referente ao Uso e Ocupação do Solo do Município definirá a adoção de um coeficiente único de
aproveitamento básico.
REPROVADO POR MAIORIA
Art. 13. 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, à promoção da justiça social e à
preservação ambiental.
SEÇÃO III
Da Sustentabilidade Ambiental
Art. 14. O presente Plano Diretor Municipal adota, de forma transversal e integrada a esses objetivos, a
sustentabilidade ambiental do Município, visando à valorização do patrimônio ambiental e à preservação e
conservação do seu potencial ambiental, sempre buscando a superação de conflitos relacionados à poluição e
degradação ambiental. (IPPUL RETIROU)
Parágrafo Único. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o direito sobre o patrimônio
ambiental, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, constituído por elementos do sistema
ambiental natural e do sistema urbano de forma que estes se organizem equilibradamente para a melhoria da
qualidade ambiental e bem-estar humano
PROPOSTA ADITIVA PARA O ART. 14 – GABRIELA
§2º. permitir a circulação de veículos de tração animal, bem como dos animais de grande porte, somente na zona
rural, criando mecanismos de controle, fiscalização e monitoramento dos mesmos, permitindo as atividades
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

367

Prefeitura Municipal de Londrina

hípicas regularmente instituídas e atividade de patrulhamento ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança
pública na zona urbana.
JUSTIFICATIVA: garantir e apoiar a produção rural e sustentabilidade ambiental
FAVORÁVEIS 20
CONTRÁRIOS 10
ABSTENÇÕES 19
APROVADO POR MAIORIA
Art. 15. A sustentabilidade compreende a justa distribuição de benefícios 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. 16. É 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. 17. 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. MIGUEL
Art. 17. 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.
VOTAÇÃO EM BLOCO ART. 17 E 18
APROVADO POR MAIORIA
Art. 18. Será assegurada a participação 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. MIGUEL (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 18. 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.
TÍTULO II
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art. 19. Pelos princípios deste Plano Diretor, o ordenamento territorial obedece aos seguintes objetivos:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

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 à população; GILSON RETIRADO
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; ELIANE RETIRADO
controlar, conservar e recuperar a qualidade hídrica das bacias do município;
utilizar os recursos naturais de modo racional, em especial, a agua e o solo, de modo a garantir uma
cidade um município sustentável para as presentes e futuras gerações; GILSON RETIRADO
ordenar e controlar o uso do solo, assegurando a equilibrada distribuição de usos e intensidades de
ocupação do solo, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à infraestrutura disponível, aos
transportes e ao meio ambiente, e para melhor alocar os investimentos públicos e privados;
evitar a subutilização ou a utilização excessiva da infraestrutura urbana municipal ; GILSON RETIRADO
combater a retenção especulativa de imóvel urbano; ELIANE RETIRADO
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VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

impedir a subutilização em áreas urbanas dotadas de infraestrutura, diminuindo a ociosidade de imóveis
privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões da cidade dotadas de
infraestrutura e aptas à ocupação; (ELIANE RETIRADO) (CICERO RETIRADO)(GABRIELA RETIRADO)
assegurar o uso adequado dos espaços públicos;
garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico;
evitar os vazios e as descontinuidades nas áreas urbanas; VILSON
evitar os vazios e as descontinuidades nas áreas urbanas EM TERRENOS PÚBLICOS E PRIVADOS;
APROVADO POR MAIORIA
garantir o retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos investimentos públicos;
tornar a cidade o município mais saudável, acessível, inovador e inclusivo, reduzindo os fatores que
contribuem para as desigualdades e a segregação socioespacial da população; MIGUEL RETIRADA
incentivar a produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos sociais e culturais e à proteção e
ampliação de áreas livres e verdes, promovendo o acesso à moradia a toda população, com urbanização
de qualidade, infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos; IPPUL SOLANGE - RETIRADOS
prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados; GABRIELA LUCIO E
(VIANA RETIRADO)
revisar a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e das normas edilícias, com vistas a
aproximar a legislação da realidade urbana, assim como facilitar sua compreensão pela população;
VILSON RETIROU (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
promover a gestão inovadora e democrática da cidade;
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;
garantir a eficiência e a desburocratização da gestão pública na administração dos recursos e na execução
de políticas setoriais e integradas. GILSON RETIROU (GABRIELA RETIROU) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
promover priorizar a regularização fundiária e reserva de áreas dotadas de infraestrutura para a produção
de empreendimentos habitacionais de interesse social em todas as regiões da cidade.

PROPOSTA ADITIVA PARA O ART. 19 INCISO XV – GABRIELA
XV. prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados, exceto os de tração animal.
JUSTIFICATIVA: manter a segurança no trânsito e dos pedestres, garantir o bem estar animal e mobilidade
urbana.
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA DO LUCIO PARA O ARTIGO 2º, INCISO XV:
XV – prioridade no sistema viário para o transporte coletivo , modos não motorizados e acessibilidade das
calçadas;
Justificativa: Para garantir condições de caminhabilidade à todas as pessoas, em especial às pessoas com
necessidades especiais E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
APROVADO POR MAIORIA
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 GABRIELA
Art. 20. O Macrozoneamento estabelece as regras fundamentais de ordenamento do território e define as
diretrizes gerais para a utilização aplicação dos instrumentos de apropriação, parcelamento, ocupação e uso do
solo. AYOUB LUCIANO RETIROU (LUCIO RETIROU DESTAQUE) VILSON
Art. 20. O Macrozoneamento estabelece as regras fundamentais de ordenamento do território e define as
diretrizes gerais para a aplicação dos instrumentos DEFINIDOS NO ESTATUTO DA CIDADE. VILSON
FAVORÁVEIS 23
CONTRÁRIOS 18
ABSTENÇÕES 6
APROVADO POR MAIORIA
Parágrafo único. O território do município está dividido em:
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I.

Macrozonas Rurais:
a. Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC);
1. Setor de Centralidade Rural (MR-AC/SCR);
2. Setor de Desenvolvimento Econômico (MR-AC/SDE); e
3. Setor Especial de Turismo (MR-AC/SET). GILSON
Setor Especial de Turismo E LAZER (MR-AC/SETL). GILSON - APROVADO
POR MAIORIA
b. Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD); e
c. Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA). (LUCIANO RETIROU) MIGUEL
1. SETOR DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS APERTADOS
(AYOUB E MIGUEL) (JUSTIFICATIVA DE LIGAÇÃO DO PARQUE DA MATA DOS GODOY
AO TIBAGI) RETIRADO -

II.

Macrozonas Urbanas:
a. Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C); GILSON RETIRADO CICERO RETIRADO
1. Setor de Atividades Especializadas (MU-C/SAE). GILSON RETIRADO
b. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC); LUCIANO
MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA – LUCIANO - REPROVADO POR MAIORIA
c. Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I);
d. Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM); e
e. Sede dos Distritos Rurais. (PAULO RETIROU) AMANDA

PARÁGRAFO SEGUNDO: DEVERÃO SER CRIADOS ZONEAMENTOS ESPECÍFICOS DE
PROTEÇÃO DAS ÁREAS DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS
DE INTEREESSSE AMBIENTAL A SEREM DEFINIDAS EM LEI DE USO E OCUPAÇÃO SO SOLO
E/OU CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL. ESSES ZONEAMENTOS SE SOBREPOEM AOS
ZONEAMENTOS EXISTENTES OU PROPOSTOS, SEJAM URBANOS OU RURAIS, E ATENDEM AS
ESPECIFICAÇÕES DE CADA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AYOUB
RETIRADO
PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA AO ART. 20:
Parágrafo Único. O território do município está dividido em:
I. Macrozonas Rurais:
a. Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC);
1.
Setor de Centralidade Rural (MR-AC/SCR);
2.
Setor de Desenvolvimento Econômico (MR-AC/SDE); e
3.
Setor Especial de Turismo (MR-AC/SET).
b. Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD); e
c. Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA)..
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);
Justificativa: subordinar o Setor de Centralidade Rural ao grupo de macrozonas urbanas, vinculado às
Sedes dos Distritos, vez que as diretrizes e estratégias desse Setor se aplicam às áreas urbanas de Irerê
e Paiquerê e não à sua área rural. Ainda, corrigir o nome do Setor de Turismo incluindo atividades de
lazer.
APROVADO POR UNANIMIDADE
PROPOSTA ADITIVA PARA O ART. 20 INCISO II – GABRIELA
II. Macrozonas Urbanas:
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a. Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C);
1. Setor de Atividades Especializadas (MU-C/SAE).
2. Setor de Desenvolvimento Controlado (UM-DC) – (nos bairros, parte do Jd. Shangri-lá A
onde atualmente possui o Zoneamento ZR2 e na íntegra do Vale dos Tucanos)
Justificativa: os zoneamentos onde os bairros Jd. Shangri-lá e o Vale dos Tucanos foram incluídos não
atendem às características que os moradores locais querem para o seu desenvolvimento.
REPROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA DO PAULO PARA O ARTIGO 20 INCISO II, SEÇÃO VIII e Art. 35:
Art. 20, inciso II (...)
e. Macrozona Urbana Distrital
Justificativa: É importante alterar a denominação de “Sede dos Distritos Rurais” para “Macrozona
Urbana Distrital” ou alterar o Art. 35, que as áreas a serem delimitadas como urbanas nos distritos serão
classificadas como Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (MU-OC).
RETIROU
SEÇÃO I
Da Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC)
Art. 21. A Macrozona Rural de Agricultura Comercial compreende áreas com pequenas, médias e
grandes propriedades de produção agrícola temporária, localizadas a Norte e Sul da área urbana, cujo
solo apresenta boa aptidão agrícola e há degradação de áreas de preservação permanente. (MIGUEL
RETIROU) GILSON RETIRADA
Parágrafo Único. O 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 Centralidade Rural (SCR)
Art. 22. O Setor de Centralidade Rural compreende a área urbana dos Distritos de Irerê e Paiquerê, que
possuem localização estratégica em relação aos demais Distritos rurais. PAULO RETIROU, VIANA
RETIROU, VILSON RETIRADO, MIGUEL
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Centralidade Rural é centralizar a oferta de serviços
públicos na área rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos até o distrito sede, mediante a
aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
VI.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MIGUEL APROVADO POR UNANIMIDADE
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 22:
Subseção I
Do Setor de Centralidade Rural (SCR)
Art. 22. O Setor de Centralidade Rural compreende a área urbana dos Distritos de Irerê e Paiquerê, que
possuem localização estratégica em relação aos demais distritos rurais.
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Centralidade Rural é centralizar a oferta de serviços
públicos na área rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos até o distrito sede, mediante a
aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I. Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
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Justificativa: subordinar o Setor de Centralidade Rural ao grupo de macrozonas urbanas, vinculado às
Sedes dos Distritos, vez que as diretrizes e estratégias desse Setor se aplicam às áreas urbanas de Irerê
e Paiquerê e não à sua área rural.
JÁ FOI APROVADO NO ART. 20 PU INCISO I ALINEA A
VOTOU EM BLOCO (ART. 22 A 34) SUPRIMIR MEDIANTE APLICAÇÃO PRIORITÁRIA DOS
SEGUINTES INSTRUMENTOS MAIS INCISOS
APROVADO POR MAIORIA
Subseção II
Do Setor de Desenvolvimento Econômico (SDE)
Art. 23. O Setor de Desenvolvimento Econômico corresponde ao Distrito da Warta e é caracterizado pela
existência de empresas voltadas ao setor agrícola e pela previsão de implantação de contorno
Metropolitano. VILSON IPPUL PAULO RETIRADO
Art. 23. O Setor de Desenvolvimento Econômico corresponde ao Distrito da Warta e é caracterizado pela
existência de empresas voltadas ao setor agrícola, TURISMO E LAZER, INDUSTRIAL, DE PESQUISA e
pela previsão de implantação de contorno Metropolitano.
APROVADO POR MAIORIA
Parágrafo Único. O 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
área para industrialização, mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO
DO PARAGAFO NO ART. 22
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 23:
Parágrafo Único. O 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
área para industrialização, mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I. Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADO EM BLOCO
Subseção III
Do Setor Especial de Turismo (SET)
Art. 24. O Setor Especial de Turismo compreende a área com topografia predominantemente
acidentada onde já existe ocupação com características voltadas ao lazer.
GILSON RETIRADO
VALDEIR RETIRADO
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Especial de Turismo é potencializar as atividades de
lazer e a produção agrícola familiar próxima a área urbana, mediante a aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
VI.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL PAULO APROVADA EM BLOCO A
MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
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PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 24:
Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Lazer e Turismo é potencializar as atividades de lazer
e a produção agrícola familiar próxima a área urbana, mediante a aplicação prioritária dos seguintes
instrumentos:
I. Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADO EM BLOCO
SEÇÃO II
Da Macrozona Rural de Atividades Diversificadas (MR-AD)
Art. 25. 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. IPPUL VILSON AYOUB RETIRADO
Art. 25. 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. VILSON
APROVADO POR MAIORIA
§1º. São objetivos da Macrozona Rural de Atividades Diversificadas:
I.
diversificar as atividades e desenvolver a agricultura familiar, ampliando a oferta de assistência
técnica, para a produção e para a agroindustrialização doméstica, o apoio para a
comercialização trabalho e renda, facilitando e o acesso aos serviços públicos;
II.
promover a ampliação das cadeias produtivas, implantação de indústrias, ampliação do
atendimento regional e de logística, ao longo da rodovia PR-445; e
III.
definir a jurisdição sobre a Reserva Indígena do Apucaraninha. MIGUEL E RENATO
CONSOLIDAR O TERRITÓRIO Indígena do Apucaraninha, DEFININDO SUA JURISDIÇÃO,
RESPEITANDO SUAS CARACTERÍSTICAS, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ART. 231 E 232). MIGUEL E RENATO
APROVADO POR UNINIMIDADE
§2º. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos seguintes
instrumentos: MIGUEL
APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
I.
II.
III.
IV.
V.

Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
Direito de Superfície;
Instituto do Abandono;
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.

PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 25:
§2º. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos seguintes
instrumentos::
I. Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
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Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.

Seção III
Da Macrozona Rural de Controle Ambiental (MR-CA)
Art. 26. 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. GILSON RETIRADO, IPPUL, LUCIANO RETIRADO, CICERO RETIRADO
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,
mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais; GABRIELA
II.
Direito de Superfície;
III.
Instituto do Abandono;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO
DO PARAGAFO NO ART. 22
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 26:
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,
mediante a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I. Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADO EM BLOCO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CÍCERO: poderíamos eliminar informações repetidas tornar o texto
mais objetivo conforme artigo 73 ao artigo 121 citar conforme estatuto das cidades
RETIRADA
PROPOSTA ADITIVA DO ALDERI FERNANDES PARA O ART. 26:
§2º. ampliação do limite da zona de ocupação controlada até o limite da expansão urbana e também até
o limite do perímetro urbano aprovado em 1998.
Justificativa: solicita justificativa oral. Não existe nenhuma área livre na zona de ocupação controlada
para loteamento.
RETIRADA
INTERVALO PARA REFEIÇÃO
Seção IV
Da Macrozona Urbana de Consolidação (MU-C)
Art. 27. A Macrozona Urbana de Consolidação corresponde à porção central da área urbana,
caracterizada pelo (a): AYOUB (RETIRADO)
I.
boa qualidade do espaço edificado e da paisagem urbana;
II.
bom acervo de infraestrutura e serviços urbanos;
III.
concentração de comércio e serviços; CICERO (AUSENTE)
IV.
presença e concentração de bens socioambientais e culturais; SOLANGE (RETIRADO)
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V.
VI.
VII.
VIII.

presença de fundos de vale com ocupações irregulares; VIANA (RETIRADO)
potencial para novas centralidades;
demanda de transporte coletivo; e
ocorrência existência de datas e imóveis vazios.

Art. 28. A delimitação da Macrozona Urbana de Consolidação tem como objetivo orientar as políticas
públicas no sentido de: VILSON AYOUB GABRIELA (AUSENTE) IPPUL PAULO (AUSENTE)
I.
II.
III.
IV.
V.

garantir condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades de comércio e serviços;
assegurar condições satisfatórias para o desenvolvimento do uso residencial de alta densidade;
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;
maximizar o aproveitamento da infraestrutura instalada;
ampliar a oferta de moradia, utilizando os imóveis vagos; VIANA (RETIRADO)
ampliar a oferta de moradia, utilizando os imóveis vagos, PÚBLICOS E PRIVADOS
RESPEITANDO O DIREITO DE PROPRIEDADE – VILSON
REJEITADO POR MAIORIA
ampliar a oferta de moradia, utilizando os imóveis vagos, PÚBLICOS E PRIVADOS
RESPEITANDO O DIREITO E A FUNÇÃO SOCIAL DE PROPRIEDADE – AYOUB
APROVADO POR MAIORIA

VI.
VII.
VIII.

viabilizar a regularização fundiária, aproveitando a infraestrutura instalada e os serviços
existentes;
estimular novas centralidades e a racionalização dos transportes, priorizando a mobilidade ativa
e o transporte coletivo; e LUCIO (RETIRADO)
valorizar, preservar e recuperar os bens socioambientais e culturais da cidade. SOLANGE
(RETIRADO)

PROPOSTA ADITIVA – SOLANGE
VIII. valorizar, preservar e recuperar os bens socioambientais da cidade e culturais.
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos: (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II.
Concessão de Direito Real de Uso;
III.
Desapropriação-Sanção;
IV.
Direito de Preempção;
V.
Direito de Superfície;
VI.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
VII.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VIII.
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
IX.
IPTU Progressivo no Tempo;
X.
Instituto do Abandono;
XI.
Operações Urbanas;
XII.
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
XIII.
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios – PEUC;
XIV.
Transferência do Direito de Construir;
XV.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XVI.
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; VIANA GABRIELA GILSON CICERO
APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 28:
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II. Concessão de Direito Real de Uso;
III. Desapropriação-Sanção;
IV. Direito de Preempção;
V. Direito de Superfície;
VI. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
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VII. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VIII. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
IX. IPTU Progressivo no Tempo;
X. Instituto do Abandono;
XI. Operações Urbanas;
XII. Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
XIII. PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;
XIV. Transferência do Direito de Construir;
XV. Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XVI. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS;
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADO EM BLOCO
PROPOSTA ADITIVA DO PAULO PARA O ART. 28
Parágrafo Único. (....)
XVII. Contribuição de Melhoria;
XVIII. Incentivos e Benefícios Fiscais;
XIX.
Tombamento
XX.
Regularização fundiária;
JUSTIFICATIVA: poderia incluir outros instrumentos: Regularização fundiária, contribuição de melhoria,
incentivos e benefícios fiscais, tombamento, todos em razão das áreas abrangidas pela macrozona e
suas características.
RETIRADO
Subseção Única
Do Setor de Atividades Especializadas (SAE)
Art. 29. O 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, equipamentos, emprego e estruturas de atendimento regional
(saúde, educação e transporte). GABRIELA (AUSENTE)
Parágrafo Único. O objetivo do Setor de Atividades Especializadas é ofertar serviços especializados à
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. SOLANGE (RETIRADO) VILSON (RETIRADO) TERESA (AUSENTE)
PROPOSTA ADITIVA – SOLANGE
Parágrafo Único. O objetivo do Setor de Atividades Especializadas é ofertar serviços especializados à
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. 30. A Macrozona Urbana de Ocupação Controlada - MUOC corresponde à área urbana ocupada em
torno da Macrozona Urbana de Consolidação, caracterizada pela alta taxa de crescimento populacional,
pela presença de vazios urbanos e baixa densidade, limitações ambientais devidas aos mananciais de
abastecimento e deficiências na infraestrutura e na oferta de comércio, serviços e emprego.
PROPOSTA ADITIVA DO LUCIANO PARA O ART. 30:
§º. ampliação do limite da área de ocupação controlada para até o limite da área de expansão do
perímetro urbano vigente no plano diretor.
Justificativa: a área requisitada está fora da zona de amortecimento e na área designada para
ocupação controlada não existe nenhum terreno para loteamento. solicita explanação oral.
RETIRADO
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Art. 31. A delimitação da Macrozona Urbana de Ocupação Controlada tem como objetivo orientar as
políticas públicas no sentido de: VILSON
I.
II.

melhorar e otimizar o uso da infraestrutura urbana e os serviços públicos;
evitar a expansão horizontal da cidade, reduzindo os custos de manutenção da infraestrutura;
PLANEJAR a expansão horizontal da cidade, reduzindo os custos de manutenção da
infraestrutura; - VILSON
REPROVADO POR MAIORIA

III.

adequar a permissão de usos a partir de critérios de incomodidade;
adequar a permissão de usos a partir de critérios de incomodidade; - VILSON
REPROVADO POR MAIORIA

IV.
V.

ampliar os serviços locais para reduzir a necessidade de deslocamentos até a área central;
controlar a intensidade da ocupação urbana para proteção ambiental;
PLANEJAR E COORDENAR a intensidade da ocupação urbana para proteção ambiental; VILSON REPROVADO POR MAIORIA

VI.

qualificar o desenho urbano com a melhoria da paisagem urbana. VILSON (RETIRADO)
CICERO LUCIANO (RETIRADO) GILSON (RETIRADO)

PROPOSTA MODIFICATIVA DO CÍCERO PARA O Art. 31, INCISO VI
VI. qualificar o desenho urbano e a melhoria paisagem urbana.
JUSTIFICATIVA:
APROVADO POR MAIORIA
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos: RUBENS MIGUEL
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II.
Concessão de Direito Real de Uso;
III.
Direito de Preempção;
IV.
Direito de Superfície;
V.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
VI.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VII.
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
VIII.
Instituto do Abandono;
IX.
Operações Urbanas;
X.
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
XI.
Transferência do Direito de Construir;
XII.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XIII.
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.

PROPOSTA ADITIVA AO ARTIGO 31 – RUBENS VENTURA
XIV. PEUC – Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios
XV. IPTU Progressivo no Tempo;
XVI. Desapropriação sanção.
APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 31:
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Assistência Técnica Gratuita;
II. Concessão de Direito Real de Uso;
III. Direito de Preempção;
IV. Direito de Superfície;
V. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
VI. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VII. EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
VIII. Instituto do Abandono;
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Operações Urbanas;
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
Transferência do Direito de Construir;
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.

Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADA EM BLOCO
Seção VI
Da Macrozona Urbana de Industrialização (MU-I)
Art. 32. A Macrozona Urbana de Industrialização corresponde à área urbana predominantemente
ocupada por estabelecimentos industriais e de serviços de apoio à indústria, caracterizada pelas
economias de aglomeração e vantagens de logística, além de grandes áreas com vazios urbanos e
grandes estruturas viárias e de abastecimento.
Art. 33. A delimitação da 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-545, PR-323 e da linha férrea, bem como em terrenos não edificados,
localizados entre empreendimentos já 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 a segurança; e
V.
controlar a densidade populacional em áreas periféricas. IPPUL (RETIRADO)
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II.
Direito de Preempção;
III.
Estudo De Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
IV.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
V.
Instituto do Abandono;
VI.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano;
VII.
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; e
VIII.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM. MIGUEL
APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22

PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 33:
Parágrafo Único. Os objetivos elencados acima serão obtidos através da aplicação prioritária dos
seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II. Direito de Preempção;
III. Estudo De Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
IV. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
V. Instituto do Abandono;
VI. Usucapião Especial de Imóvel Urbano;
VII. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; e
VIII. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM.
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADA EM BLOCO
Seção VII
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Da Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM)
Art. 34. A Macrozona Urbana de Uso Misto compreende o conjunto de usos e atividades e é marcado
pela presença de núcleos residenciais, industriais e serviços de maior impacto urbanístico, baixa
densidade populacional, além de e a existência de áreas 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 à área central, mediante
a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II.
Direito de Preempção;
III.
Direito de Superfície;
IV.
Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V.
Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VI.
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV;
VII.
Instituto do Abandono;
VIII.
Operações Urbanas;
IX.
Transferência do Direito de Construir;
X.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XI.
ZEIS- Zonas Especiais de Interesse Social. IPPUL GILSON PAULO APROVADA EM BLOCO
A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 34:
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 à área central, mediante
a aplicação prioritária dos seguintes instrumentos:
I.
Concessão de Direito Real de Uso;
II. Direito de Preempção;
III. Direito de Superfície;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA;
V. Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM;
VI. EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
VII. Instituto do Abandono;
VIII. Operações Urbanas;
IX. Transferência do Direito de Construir;
X. Usucapião Especial de Imóvel Urbano; e
XI. ZEIS- Zonas Especiais de Interesse Social.
Justificativa: eliminar informações repetidas, tornar o texto mais objetivo e facilitar a leitura. No título
sobre os instrumentos urbanísticos (artigo 73 ao artigo 121) já são mencionadas as macrozonas onde os
instrumentos se aplicam não sendo necessário repetir neste artigo.
APROVADO EM BLOCO
PROPOSTA ADITIVA DO PAULO PARA O ART. 34
Parágrafo Único. (....)
XII. Contribuição de Melhoria;
XIII. Incentivos e Benefícios Fiscais;
XIV Outorga Onerosa de Alteração de Uso
XV Assistência Técnica Gratuita;
JUSTIFICATIVA: poderia incluir outros instrumentos que corroboram para os objetivos da macrozona..
APROVADA EM BLOCO A MODIFICAÇÃO DO PARAGAFO NO ART. 22
Seção VIII
Sede dos Distritos Rurais
Art. 35. As Sedes dos Distritos Rurais correspondem aos perímetros urbanos dos seguintes Distritos:
Espirito Santo, São Luís, Guaravera, Lerrovile, Paiquerê, Irerê, Maravilha, Warta, cujo objetivo é a
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dinamização dessas áreas com vistas à fixação e atração da população naqueles espaços, assim como
o apoio às atividades econômicas desenvolvidas no seu entorno.
Parágrafo Único. O Executivo Municipal definirá os limites dos demais núcleos urbanos pertencentes
aos distritos rurais, compreendendo seus patrimônios.
Proposta Aditiva do IPPUL:
Subseção Única
Do Setor de Centralidade Rural (SCR)
Art. XX. O Setor de Centralidade Rural compreende a área urbana dos Distritos de Irerê e Paiquerê, que
possuem localização estratégica em relação aos demais distritos

Parágrafo Único. O principal objetivo do Setor de Centralidade Rural é centralizar a oferta de serviços
públicos na área rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos até o distrito sede.
Justificativa: subordinar o Setor de Centralidade Rural ao grupo de macrozonas urbanas, vinculado às
Sedes dos Distritos, vez que as diretrizes e estratégias desse Setor se aplicam às áreas urbanas de Irerê
e Paiquerê e não à sua área rural.
APROVADA ANTERIORMENTE JUNTO ÁS MACROZONAS RURAIS
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS GERAIS
SEÇÃO I
Das Diretrizes e Estratégias Gerais da Gestão Democrática
Art. 36. O Poder Público deverá criar uma cultura de participação cidadã através do fortalecimento,
estruturação e capacitação dos conselhos municipais e lideranças comunitárias, do incentivo às
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
(recursos humanos, orçamentários e logístico), especialmente na formulação das políticas
pertinentes à 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 urbanísticos;
V.
Criar mecanismo de incentivo à 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. 37. O 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.
II.
III.
IV.
V.

Elaborar em conjunto com a sociedade a formulação de estratégias para alcance e efetividade
das políticas públicas;
Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o Poder Executivo e
Legislativo, atendidas as disposições legais;
Garantir que todos os planos das políticas setoriais sejam elaborados e regulamentados para
que tenham força de lei, garantindo a continuidade destas políticas, diretrizes e ações;
Instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização e revisão do
Plano Diretor, estruturando o órgão municipal de planejamento urbano e territorial;
Criar medidas de controle e transparência na utilização dos recursos do fundo de
desenvolvimento urbano e demais fundos municipais, conforme a Lei de Acesso à 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. 38. O Poder Público deverá ampliar a transparência e acessibilidade às informações de controle
social, adotando as seguintes estratégias:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Adotar critérios mais claros e simplificação da linguagem técnica das políticas públicas para
estimular a participação cidadã, urbana e rural;
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 áreas urbana e rural;
Reestruturar e implantar o sistema municipal de gestão e monitoramento dos instrumentos
urbanísticos, programas e projetos aprovados;
Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias, utilizando como
ferramenta o geoprocessamento;
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
Garantir que as audiências públicas, discussões do Plano Diretor e Leis complementares sejam
realizados em espaços públicos, bem como sejam ofertados alimentação e transporte aos
participantes, mediante disponibilidade orçamentária.

SEÇÃO II
Das Diretrizes e Estratégias Gerais de
Habitação, Atendimento Social e Infraestrutura
Art. 39. O Poder Público deverá fortalecer o planejamento urbano em suas dimensões técnica e
participativa, em defesa da prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais e do
enfrentamento à corrupção urbanística, com foco na produção e gestão da habitação social, adotando as
seguintes estratégias:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos urbanísticos;
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;
Revisar atribuições dos órgãos e secretarias;
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;
Fortalecer a COHAB como órgão executor da Política Municipal de Habitação, com
aprimoramento das ações de fiscalização, acompanhamento e assistência técnica;
Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com o diagnóstico da realidade, metas e
ações promovendo atualização do cadastro de interessados nos programas;
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, Aluguel Social, Outorga Onerosa e Transferência do
Potencial Construtivo;
Instituir novos instrumentos de gestão urbana, tais como o recolhimento de taxa para grandes
empreendimentos, destinação de um percentual do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –
ITBI, que pudessem 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;
Identificar e cadastrar imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos;
Estabelecer medidas para a efetivação de termos de parceria e convênios, assegurando às
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;
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XI.
XII.

Implantar programas para arrendamento de unidades habitacionais de interesse social com
opção de compra ao final do contrato; e
Integrar a Política de Habitação ao Planejamento Urbano e às políticas setoriais para atender as
necessidades do cidadão, priorizando a aplicação local dos recursos advindos dos instrumentos
do Estatuto da Cidade.

Art. 40. O Poder Público deverá articular todas as políticas de atendimento social com a finalidade de
educar e estimular a prática de atividades voltadas à cultura, esporte, lazer, saúde, educação,
assistência social, adotando as seguintes estratégias:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Garantir a elaboração de todos os planos setoriais de atendimento social, realização de
conferências, instituição dos Conselhos, fortalecimento dos fundos e estruturação dos órgãos e
secretarias;
Implantar e aprimorar sistemas informatizados de gestão, de registro de usuários, serviços e
dados de realidade, para maior integração e agilidade nos atendimentos;
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;
Promover ações para a continuidade da construção do Teatro Municipal;
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;
Aplicar os instrumentos urbanísticos e de preservação do patrimônio cultural, criando
zoneamentos específicos como dos conjuntos urbano-paisagísticos Heimtal e Casoni;
Desenvolver a gestão dos benefícios assistenciais advindos das três esferas de Governo e
ampliar o valor disponível, garantindo as correções monetárias; e
Garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com necessidades especiais no âmbito do
atendimento social.

Art. 41. O Poder Público deverá articular-se regionalmente para a implementação do Estatuto da
Metrópole e Gestão Metropolitana, adotando as seguintes estratégias:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Articular com o Estado e os Municípios da Região Metropolitana a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI;
Promover a articulação entre os municípios e destes com o estado nos projetos de melhoria da
Região Metropolitana de Londrina conforme previsto no Estatuto da Metrópole;
Implementar em conjunto com os municípios da Região Metropolitana e Estado melhorias na
infraestrutura e serviços dos deslocamentos intermunicipais (rodovias, estradas, sistemas de
transporte coletivo público), especialmente sobre o Contorno Metropolitano Norte;
Instalação do Centro de Tratamento e Recuperação de Animais Silvestres – CETAS e/ou Centro
de Reabilitação de Animais Silvestres para a região Metropolitana, com a função de prestar
atendimento médico-veterinário curativo e profilático, priorizando, quando possível, a devolução
destes em seu habitat natural;
Integrar as ações de segurança em conjunto com os municípios que integram o CISMEL com a
Elaboração de um Plano de Segurança Regional e um Plano de Defesa Civil Regional;
Integrar as ações de saúde em conjunto com os municípios que integram o CISMEPAR e buscar
alternativas para compartilhar os custos de manutenção da infraestrutura de suporte aos
serviços de saúde;
Integrar as ações de preservação ambiental e gestão de resíduos em conjunto com os
municípios que compõe a Região Metropolitana para qualidade da provisão de serviços
ambientais, especialmente a preservação dos mananciais de abastecimento;
Estruturar equipe multidisciplinar coordenada pelo IPPUL para tratar de Planos e Programas
Municipais que tenham interface com os demais municípios da RML;
Ordenar o uso e ocupação urbana nas áreas conurbadas e dirimir conflitos sobre as divisas
municipais;
Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de localização da Terra Indígena
(T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa população, em
especial implantar o centro de passagem;
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XI.
XII.

Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de Referência da Terra Indígena
(T.I) do Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa população;
Implantar a casa da passagem da aldeia Goj Kupri do centro cultural Ware no local original.

Art. 42. O Poder Público deverá fortalecer os serviços prestados pelos órgãos e secretarias para garantir
o integral atendimento à população, adotando as seguintes estratégias:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

Integrar a gestão das ações no campo da Assistência Social, especialmente no atendimento à
população em situação de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes;
Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades da população e dos imigrantes.
Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, garantindo sua implantação,
estruturação e manutenção nos territórios;
Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social,
voltados à prestação de serviços de média complexidade e espaços de convivência e
permanência de pessoas em situação de rua;
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;
Fortalecer e descentralizar o atendimento prestado pelos conselhos tutelares;
Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao acolhimento institucional;
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;
Assegurar atendimento integral, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência;
Viabilizar o ensino em período integral;
Estimular projetos educativos multidisciplinares e projetos de auto-organização dos estudantes
que levem a conhecer a área urbana e rural, voltados à cidadania, a saúde, educação alimentar,
esporte, artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da realidade social;
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;
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 esporte, em conjunto
com outras secretarias integradas aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Adotar como princípio de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos espaços;
Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de atendimento a
crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com necessidades educacionais
especiais;
Fortalecer os programas de ensino para jovens e adultos preferencialmente em horário noturno,
buscando a inserção no mercado de trabalho e combate ao analfabetismo;
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 à saúde de forma intersetorial e integrativa;
Ofertar ou ampliar a oferta de serviços específicos de atendimento psicossocial, dependência
química, geriátrico, saúde bucal para adultos e saúde do trabalhador;
Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária e ambiental,
visando a prevenção e a redução de riscos e agravos;
Garantir a adequada oferta de serviços funerários atendendo a legislação vigente e criando
programa para manutenções, revitalizações dos cemitérios e capelas mortuárias públicas;
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
câmeras de vigilância, instalação de alarmes nos próprios públicos, central de
radiocomunicação, radiocomunicadores e rádios móveis para viaturas;
Incentivar a integração dos sistemas privados de monitoramento por câmeras com a Central
Unificada de Videomonitoramento.

Seção III
Das Diretrizes e Estratégias Gerais de
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Emprego, Mobilidade e Preservação Ambiental
Art. 43. O Poder Público deverá garantir saneamento ambiental em áreas com maior deficiência,
investindo em soluções alternativas e evitando danos à saúde pública e ao meio ambiente, adotando as
seguintes estratégias:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

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.
Promover e fiscalizar a instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário individual (fossa
séptica) na zona rural, combatendo o uso de fossa negra.
Implantar Centro de Zoonoses para controle de vetores e endemias e controle de acidentes
causados por animais peçonhentos e venenosos para a saúde pública.
Realizar o manejo dos animais que possam ser nocivos ao convívio dos seres humanos e que
possam causar impactos à fauna silvestre local, priorizando o controle populacional dos pombos.
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.
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.
Criar mecanismos de controle, avaliação e monitoramento de veículos de tração animal, visando
a saúde, segurança animal e segurança no trânsito, oportunizando alternativas de inclusão
social e geração de renda.
Ampliar a frequência e a área 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.
Implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos meios convencionais.
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.
Readequar a gestão do aterro municipal investindo em novas tecnologias e práticas
sustentáveis.
Implantar sistema de recolhimento e disposição de carcaças de pequenos e grandes animais.
Implementar alternativas de disposição de resíduos para pequenos geradores, revisando o atual
modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

Art. 44. O 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.

II.

III.
IV.
V.

VI.

Revisar e atualizar os planos de Manejo dos Parques Municipais Arthur Thomas e Daisaku Ikeda
e proceder ao reconhecimento do Parque Ecológico João Milanez enquanto unidade de
conservação nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação elaborando
seu Plano de Manejo.
Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) através 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.
Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à biodiversidade e a relevância das Unidades de
Conservação do Município.
Promover o intercâmbio e cooperação com organizações e instituições que visem a conservação
da biodiversidade e a qualidade de vida humana.
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.
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.
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VII.

VIII.

IX.

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
freático monitorando a qualidade das águas dos corpos hídricos do município.
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.
Proibir o fracking como método de fraturamento hidráulico para extração de gás subterrâneo no
Município, em atendimento à Lei Municipal 12.482/2016.

Art. 45. O Poder Público promoverá a universalização do acesso ao transporte público coletivo como um
serviço essencial regulado pelo Poder Público e adotar 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 à 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.
Apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos e menos poluentes, reduzindo a emissão de gases
de efeito estufa como uma política de enfretamento às mudanças climáticas.

Art. 46. As Diretrizes e Estratégias previstas no Capítulo II deste Título serão aplicadas em todas as
macrozonas e setores urbanos e rurais

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS DAS MACROZONAS

Art. 47. O 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 à tecnologia e ao agronegócio nas
áreas 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 controlem o uso de agrotóxicos e não
promovam o manejo adequado do solo, culminando erosão nas estradas, leitos de rios, lagos e
nascentes, que resultam em ônus coletivo.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas em todas as Macrozonas e Setores
Rurais.
Art. 48. O Poder Público definirá e controlará a ocupação de áreas impróprias à urbanização respeitando
as condicionantes ambientais e socioeconômicas, adotando as seguintes estratégias:
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I.

II.

III.

IV.

Orientar esforços para a definição de usos a serem permitidos na Zona de Amortecimento da
Mata dos Godoy, priorizando a complementaridade entre atividades urbanas e rurais e o
desenvolvimento sustentável;
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;
Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações urbanas na zona rural em áreas
menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal, mantendo a característica agrícola
familiar e a baixa densidade populacional; e
Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações em áreas ambientais ou de
risco e dos loteamentos irregulares.

PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ARTIGO 48 TEXTO ACATADO PELO PROPONENTE DA
MOÇÃO NA 2º CONFERENCIA DO DIA 15/09/2018:
V. Garantir a regulamentação dos instrumentos de identificação, regularização fundiária de ocupações
urbanas na zona rural em áreas menores que o módulo mínimo, nos termos da Lei Federal nº
13.465/2017.
Justificativa: manter a redação original das estratégias que visam coibir novas ocupações urbanas em
áreas rurais e possibilitar a aplicação da legislação supracitada.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Controle Ambiental.

Art. 49. O 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;
III.
Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos distritos rurais e outras rotas de acesso
às 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 da 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 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 Água Branca.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 50. O 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.

II.

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;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito, trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para agregar valor aos produtos e estimular o empreendedorismo para
pequenos agricultores;
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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 Rurais;
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 Espírito Santo, São 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, 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 à profissionalização em atividades desenvolvidas no campo;
VIII.
Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das queimadas, os processos
erosivos e a contaminação por agrotóxicos, isto é, manejo integrado de pragas (MIP) e de
doenças (MID), controle biológico, proibir aplicação de pesticidas por via aérea (aviões);
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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 51. O Poder Público controlará o uso de agrotóxicos em áreas habitadas e de interesse ambiental,
promovendo formas alternativas de desenvolvimento agrícola, adotando as seguintes estratégias:
I.

Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e a 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;
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 e
agroecológica incluindo-os na merenda escolar e no Restaurante Popular como mecanismo de
segurança alimentar.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor Especial de Turismo da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas, Macrozona Rural de Controle Ambiental e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 52. O 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 ações:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social para a área
urbana e rural, vinculado as diretrizes do Plano Diretor;
Incentivar a instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental e indústrias não
poluentes ligadas à tecnologia e ao agronegócio, oferecendo estrutura de acesso e mobilidade;
Controlar o uso industrial na Bacia do Ribeirão Jacutinga, considerando seu status de manancial
de abastecimento, fomentando indústrias secas e de baixo potencial poluidor;
Otimizar a ocupação de áreas com vocação industrial e promover maior diversidade de usos
compatíveis fortalecendo o setor de logística e comércio atacadista;
Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da agroindústria
e agroecologia;
Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções para geração de emprego;
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VII.

Estimular as tendências estratégicas nas áreas de Agronegócio, Químicos, Materiais
Eletrometalmecânico promovendo o adensamento e a otimização das cadeias produtivas
integradas através de melhorias em infraestrutura;
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 às rodovias oficiais de maior
capacidade;
XIII.
Fomentar a criação 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 às rodovias e
compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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.
CICERO
Art. 53. O Poder Público incentivará a atração e o crescimento de empresas que tenham por base a
geração e a aplicação de conhecimento técnico e científico, adotando as seguintes estratégias:
I.

Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia entre os diversos setores da economia,
a fim de agregar maior valor à 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 área 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 físicofinanceiro das obras, sua respectiva prestação de contas e criar novos parques, atraindo
empresas que visam trabalhar com alta tecnologia e valor agregado;
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 acima descritas 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.
CICERO
Proposta Geral (em bloco) – para todos os parágrafos únicos com macrozonas vinculados aos artigos
com diretrizes.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas PRIORITARIAMENTE 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. O Poder Público ampliará o atendimento e garantirá o acesso aos serviços públicos em áreas
periféricas, adotando as seguintes estratégias:
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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 áreas 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;
III.
Descentralizar os equipamentos culturais, priorizando a utilização de áreas que possuam
características para a conservação da memória regional e local;
IV.
Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos públicos nas áreas onde atualmente há
déficit no atendimento aos serviços públicos; e
V.
Ampliar a centralidade no distrito de Irerê, adequando o terminal de transporte coletivo e a oferta
de transporte público à necessidade dos moradores de toda a área rural.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Setor de Centralidade Rural da Macrozona Rural de Agricultura Comercial, Macrozona Urbana de
Consolidação e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 55. O 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 áreas públicas urbanas, áreas verdes, equipamentos comunitários e oportunidades para
a participação em eventos destinados à 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 áreas de preservação permanente e o sistema viário;
V.
Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças com instalações técnicas de suporte às
atividades culturais e artísticas, instalação de equipamentos de lazer, calçadas, vegetação
mobiliário e iluminação, para apropriação dos espaços pelos usuários inclusive em horários
alternativos;
VI.
Elaborar programas e promover parcerias entre os setores público e privado para melhorias e
manutenção das áreas, prédios e equipamentos públicos, atendendo a critérios técnicos e
diretrizes do plano diretor e leis complementares;
VII.
Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando à 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 à oferta de trabalho; à redução da necessidade de deslocamentos;
X.
Integrar o parâmetro técnico de abrangência do atendimento às barreiras físicas 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 acima descritas 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 Rurais.
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Art. 56. O Poder Público elaborará o Plano Municipal de Drenagem Urbana e proverá sistema que
garanta o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, adotando as seguintes
estratégias:
I.

Criar e atualizar o cadastro da rede e instalações de drenagem e das áreas suscetíveis a
alagamentos e enchentes, com vistas a subsidiar a escolha de áreas prioritárias para
investimento;
II.
Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos Rurais;
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 Planos de
Contingência;
VI.
Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão Lindóia e consolidar o eixo do Ribeirão
Cambé, através de programas, projetos e instalações voltados à 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 Município, o setor privado, instituições que promovem
pesquisa científica 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 rurais e
comunidades que sofrem com os efeitos dos desastres naturais.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.
Art. 57. O Poder Público promoverá 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;
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, trânsito e transporte, desestimulando a implantação de PGT – Polo Geradores de
Tráfego, especialmente na área central da cidade;
V.
Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com a proibição de carga e descarga
no período diurno; e
VI.
Proceder a análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de
acesso à área central da cidade.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.
Art. 58. O 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.
II.
III.

Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para implantação de um sistema viário
articulado entre todas as regiões da cidade;
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;
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;
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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;
V.
Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via compartilhada pelos
modos ferroviário (Veículo 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 área urbana da cidade; e
X.
Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em relação à circulação
de caminhões com peso bruto elevado e de cargas perigosas.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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. O Poder Público priorizará a mobilidade dos pedestres e não dos 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 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;
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 trânsito 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 acima descritas 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 Rurais.
Art. 60. O Poder Público fomentará o comércio local (pequeno porte) associado à produção artesanal ou
de baixo volume em todas as regiões da cidade e especial nas áreas residenciais onde o abastecimento
é deficiente, possibilitando maior diversidade de atividades, adotando as seguintes estratégias:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com o
zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos de forma a ampliar as possibilidades
locacionais, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias, ao sossego público e de
incomodidade;
Regulamentar os horários de funcionamento de atividades noturnas com vistas à redução dos
níveis de perturbação de sossego considerando as normas técnicas em áreas residenciais;
Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e
ocupação do solo, respeitadas as restrições ambientais, sanitárias ao sossego público conforme
normas técnicas e de incomodidade;
Incentivar o comércio local em feiras e eventos, a associação do comércio itinerante aos
espaços de lazer, a criação de subcentros comerciais de bairro;
Incentivar o comércio local e de suporte ao lazer junto às vias marginais de fundos de vale para
ampliar o fluxo de pessoas, garantindo maior aproveitamento e segurança dessas áreas;
Desenvolver hortas comunitárias em áreas 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 acima descritas 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 Rurais.
Art. 61. O 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 à moradia, adotando as
seguintes estratégias:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

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;
Simplificar e agilizar o licenciamento de indústrias de baixo impacto ambiental;
Fomentar a capacitação técnica e transferência de conhecimento científico através de convênios
com entidades de pesquisa, órgãos governamentais e não-governamentais, entidades de classe
e outros;
Incentivar a criação de cooperativas e associações;
Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito, capacitação e acesso à
informação, incentivando o empreendedorismo, as atividades de economia solidária e de
incubação;
Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio às organizações de mulheres, com
vistas à promoção de alternativas de trabalho e geração de renda para a autonomia econômica
e financeira;
Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais contemplando micro e pequenas
indústrias e empresas locais;
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;
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;
Aprimorar e ampliar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos assegurando a inclusão
social, garantindo a participação de catadores de materiais recicláveis.

Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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 Rurais.

Art. 62. O 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 Região Norte e estimular
novas vias comerciais nos demais bairros predominantemente residenciais, com vistas à
ampliação e diversificação de atividades, oferta de serviços e emprego;
II.
Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas 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 áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades locacionais
para sua instalação.
Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Urbana de Consolidação e Sede dos Distritos Rurais.
Art. 63. O 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 dos grandes vias de circulação como eixos
especializados nas áreas de educação, pesquisa e comércio (geradores de tráfego) de forma
compatível e complementar aos usos do entorno, preservando a capacidade de circulação viária;
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II.

Estimular a coesão de atividades produtivas na área 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. JUSTIFICATIVA: PROPOSTA APROVADA NA 1º CONFERENCIA QUE FOI ESQUECIDA.

III.

Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas residenciais, incluindo serviços
noturnos, quando compatíveis com os demais usos do entorno, respeitando as restrições
ambientais, sanitárias e de incomodidade; JUSTIFICATIVA: TEXTO REPETIDO NO ARTIGO

IV.

Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto ambiental
através da reutilização de áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades locacionais
para sua instalação; JUSTIFICATIVA: TEXTO REPETIDO NO ARTIGO INCORRETO (VER ARTIGO 62)
Fomentar a instalação de centros de abastecimento e, de logística, associados ao sistema viário
de grande capacidade;
Implementar política de preservação histórico-cultural da região 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;
Promover ações para a continuidade das melhorias do Calçadão da área central.

INCORRETO (VER ARTIGO 62)

IV.
V.

VI.

Parágrafo Único. As estratégias acima descritas 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. O 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 contínuo 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 áreas urbanas e rurais, coibindo a expansão horizontal da
atual área urbana do Distrito Sede;
III.
Controlar o adensamento de áreas urbanas periféricas condicionando a aprovação de novos
loteamentos urbanos, de novas atividades e o acréscimo de população à disponibilidade de
infraestrutura, de serviços gerais de apoio, priorizando as áreas contíguas à 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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas:
Macrozona Urbana de Industrialização, Macrozona Urbana de Uso Misto e Macrozona Urbana de
Ocupação Controlada.
Art. 65. O Poder Público promoverá ações para a utilização dos imóveis vagos, priorizando o
adensamento da área urbana já ocupada, otimizando a infraestrutura e os serviços públicos existentes,
adotando as seguintes estratégias:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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 área;
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 às necessidades da demanda, condicionados às políticas e
diretrizes da legislação urbanística;
Elaborar o Plano de Reabilitação de área central de Londrina incluindo estratégias para o
aproveitamento de imóveis vagos, o uso noturno, a moradia, os bens de interesse históricocultural, o desenvolvimento econômico e a segurança;
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;
Orientar esforços junto à Câmara 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;
Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis vagos, subutilizados ou não
utilizados, localizados em áreas de ocupação urbanas já ocupadas, com infraestrutura e
equipamentos comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação ordenada
destas áreas;
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VII.

Priorizar o atendimento de famílias que estejam em áreas de risco ou em áreas 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, a locação 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;
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 acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas
na Macrozona Urbana de Consolidação
Art. 66. O Poder Público priorizará a regularização de assentamentos de interesse social com a
permanência das famílias no local, sua integração à cidade formal e ao conjunto de benefícios urbanos
disponíveis, adotando as seguintes estratégias:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Executar a regularização fundiária ou reassentamento da população em ocupações informais de
interesse social mediante projeto urbanístico específico para urbanização, recuperação e
proteção das áreas ambientais, com garantia de acesso à infraestrutura e serviços públicos;
Estabelecer critérios e normas especiais de urbanização, de uso, ocupação do solo e de
edificações para assentamentos informais de interesse social;
Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse social nos termos da lei;
Utilização dos recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos;
Criar mecanismos que facilitem tanto a aquisição como a melhoria de moradias existentes; e
Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas de
comercialização, adequando o atendimento às características socioeconômicas das famílias
beneficiadas.

Parágrafo Único. As estratégias acima descritas serão aplicadas nos seguintes setores e macrozonas
na Macrozona Urbana de Consolidação.
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 físicas e vivências sociais.
Art. 69. Para fins de análise do nível de incomodidade, deverão ser observados os seguintes fatores:
ROSANGELA (AUSENTE) CARLOS (AUSENTE)
I.

II.

III.

geração de tráfego: interferência no tráfego pela operação ou atração de veículos pesados, tais
como caminhões, ônibus, e/ou geração de tráfego 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;
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;
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;
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IV.

periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde, em função da
produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, explosivos, inflamáveis,
tóxicos e equiparáveis.

PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ART. 69
Art. 69. (...)
I. impactos à infraestrutura: incluso modificações referentes ao adensamento, a utilização de
equipamentos urbanos e comunitários e à geração de tráfego, como exemplo, a interferência no tráfego
pela operação ou atração de veículos pesados, tais como caminhões, ônibus, e/ou geração de tráfego
intenso de veículos leves e pesados, em razão do tipo e porte de estabelecimento, da concentração de
pessoas;
II. impactos ambientais: incômodos referentes a poluições (atmosférica, hídrica, do solo, sonora, visual,
térmica, luminosa, e radioativa) perturbação do sossego, fauna, flora, resíduos...); tais como geração de
sons pelo uso de máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares (ex. marmorarias, lava
rápido, industrias), música ao vivo (bares, restaurantes, boates), ou concentração de pessoas ou animais
em recinto, fechados ou abertos;
III. impactos à vida humana: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde, em função da
produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, explosivos, inflamáveis, tóxicos e
equiparáveis ou que causem insegurança (como empresas de empresas de transporte de valores,
bancos, delegacias, penitenciárias entre outros);
IV. impactos econômicos como os de (des)valorização imobiliária; socioeconômico; emprego; através da
implantação de empreendimentos de grande influência (shoppings e hipermercados) em entornos de
comércio locais; implantação de cemitérios e capelas mortuárias;
V. impactos na paisagem urbana e patrimônio natural e cultural volumetrias inadequadas, relação de
edifícios com bens tombados, impermeabilização do solo;
VI. impactos temporários: eventos de curta duração como encontros religiosos, de estudantes, corridas,
shows, exposição.
JUSTIFICATIVA: Há diversas outras questões que ouvimos sobre reclamações de incomodidades.
Imagino que se os usos impactantes (para EIV) forem se basear neste artigo, deixe de incluir
empreendimentos com incômodos recorrentes e significativos.
Art. 70. Os parâmetros para enquadramento dos fatores enunciados no caput deste artigo nos níveis de
incomodidade serão definidos em lei municipal, amparada na legislação estadual e federal pertinentes,
sem prejuízo da possibilidade de instituições de outros critérios de incomodidade e potenciais impactos.
CICERO
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 70
Art. 70. Os parâmetros para enquadramento dos fatores enunciados no caput deste artigo nos níveis de
incomodidade serão definidos em lei municipal, amparada na legislação estadual e federal pertinentes,
sem prejuízo da possibilidade de instituições de outros critérios de incomodidade e potenciais
impactos.
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. TANIA (RETIRADO)
LUCIO (RETIRADO)
PROPOSTA MODIFICATIVA – TÂNIA
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, desde que,
previamente, seja consultada a vizinhança do entorno que será mais afetada pelo nível de
incomodidade, e cuja permissão para instalação dessas atividades no local só ocorra com a anuência
dessa vizinhança.

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 72. Consideram-se instrumentos de desenvolvimento: MIGUEL (INCISO II) (LUCIO RETIROU
DESTAQUE)
I.

instrumentos de planejamento, assim constituídos;
a. plano plurianual - PPA;
b. lei de diretrizes orçamentárias - LDO;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
II.

lei de orçamento anual - LOA;
lei de uso e ocupação do solo;
lei de parcelamento do solo;
lei do sistema viário;
planos de desenvolvimento econômico e social;
planos, programas e projetos setoriais;
instituição de unidades de preservação de bens socioambientais;
demais instrumentos de planejamento definidos nesta em Lei;

instrumentos jurídicos e urbanísticos, tais como: MIGUEL (RETIRADO) CICERO
n) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
o) IPTU progressivo no tempo;
p) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
q) zonas especiais de interesse social;
r) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
s) transferência do direito de construir;
t) operações urbanas consorciadas;
u) consórcio imobiliário;
v) direito de preferência, ou de preempção;
w) direito de superfície;
x) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);
y) tombamento e listagem de bens de interesse de preservação; SOLANGE (AUSENTE)
z) desapropriação;
aa) instituto do abandono;
bb) estudo de impacto ambiental – EIA-RIMA.

PROPOSTA ADITIVA PARA AO ART. 72 – SOLANGE
II. instrumentos jurídicos e urbanísticos, tais como:
…
l) tombamento e listagem de bens de interesse de preservação;
CAMILA DEFENDEU (APROVADO POR MAIORIA)
PROPOSTA ADITIVA PARA AO ART. 72 – CÍCERO
Art. 72. Consideram-se instrumentos de desenvolvimento:
...II. instrumentos jurídicos e urbanísticos, tais como:
n) instituto do abandono;
o) estudo de impacto ambiental – EIA-RIMA.
p) IPTU Social (APROVADO POR MAIORIA) – SERÁ REALOCADO NO INCISO IV
q) IPTU Regressivo (REPROVADO POR MAIORIA)

III.

instrumentos de regularização fundiária, utilizando: MIGUEL (RETIRADO) CICERO (RETIRADO)
d) concessão de direito real de uso;
e) concessão de uso especial para fins de moradia;
f) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião;
g) usucapião especial de imóvel Urbano;
h) Outros instrumentos previstos em lei específica.

IV.

instrumentos tributários e financeiros, constituídos por: (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
e) tributos municipais diversos;
f) taxas e tarifas públicas específicas;
g) contribuição de melhoria;
h) incentivos e benefícios fiscais;

V.

instrumentos jurídico-administrativos, neles compreendidos: IPPUL
h) servidão administrativa e limitações administrativas;
i) concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais;
j) contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
k) contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;
l) convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
m) termo administrativo de ajustamento de conduta;
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n) doação de imóveis em pagamento de dívidas.
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL:
Art. XX. Consideram-se instrumentos aplicáveis a todas as Macrozonas Rurais:
I.
Usucapião Especial de Imóveis Rurais;
II. Direito de Superfície;
III. Instituto do Abandono;
IV. Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA
V. Tombamento e listagem de bens de interesse de preservação;
Justificativa: corrigir e concentrar as propostas de supressão dos artigos 22 a 34 a fim de ajustar os
instrumentos aos objetivos, diretrizes e estratégias das macrozonas, tornar o texto mais objetivo e
facilitar a leitura.
APROVADO POR MAIORIA
V. regularização FUNDIÁRIA (SUGESTÃO MIGUEL)
APROVADO POR MAIORIA
CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO, DA EDIFICAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS
Art. 73. O 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 áreas
vazias ou subutilizadas, onde o Plano Diretor considerar prioritário.
Art. 74. A utilização do parcelamento, da edificação e da utilização compulsória do solo urbano tem por
objetivos: VILSON (RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

promover o adequado aproveitamento do solo urbano consolidado, através do parcelamento,
edificação e utilização compulsórios e seus sucedâneos;
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;
aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana;
combater o processo de periferização;
assegurar a democratização do solo urbano e combater a especulação imobiliária;
combater a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou nãoutilização.

Art. 75. O 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 5º. e 6º. da Lei Federal n°.
10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
Art. 76. Estão sujeitos à aplicação dos instrumentos citados no artigo anterior: RICARDO
(ESCLARECIMENTO) VILSON (PARÁG. 1º)
I.

Solos urbanos não parcelados – as glebas e lotes inseridos no perímetro urbano que não
sofreram processo de parcelamento do solo urbano;
II.
Solos urbanos não edificados – os terrenos e glebas inseridos no perímetro urbano com
coeficiente de aproveitamento igual a zero;
III.
Solos urbanos subutilizados – os terrenos e glebas inseridos no perímetro urbano, nas
seguintes condições:
d) 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 área construída não utilizada;
GILSON
e) que contenham edificações sem uso e abandonadas; e
f) imóveis com edificações paralisadas, em ruínas ou edificações inadequadas à utilização de
qualquer natureza.
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§1º. Considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente
desocupada há mais de três anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida.
MIGUEL GILSON (AUSENTE) TEREZA (AUSENTE) CICERO
§1º. Considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente
desocupada há mais de CINCO anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida –
VILSON
REPROVADO POR MAIORIA
§1º. Considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente
desocupada há mais de três anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida –
MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA PARA O ART. 76 – CÍCERO
§1º. ...acrescentar o termo imóvel público ou privado.
APROVADO POR MAIORIA
§2º. A aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização compulsória será
regulamentado mediante lei municipal específica.
Art. 77. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados, prioritariamente, nas
seguintes Macrozonas: IPPUL VILSON (RETIRADO)
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação; RUBENS MIGUEL
Sede dos Distritos.

PROPOSTA ADITIVA – RUBENS VENTURA
III. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;
Justificativa: Considerando que Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsório; o IPTU Progressivo e a
Desapropriação-sanção não se limitarão apenas à Macrozona Urbana de Consolidação, mas abrangerá,
igualmente, a Macrozona De Ocupação Controlada, pelo que o projeto necessita ser retificado nesses
pontos.
FAVORÁVEIS: 21
CONTRÁRIOS: 21
ABSTENÇÕES: 2
REPROVADO POR DECISÃO DO PRESIDENTE MESA
§ 1º. O instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos de consolidação de contornos, anéis e
estruturas macroviárias, bem como em outras áreas definidas na legislação específica. ROSANGELA
(AUSENTE)
PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ART. 77:
Art. 77. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados, prioritariamente, nas
seguintes Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Consolidação;
II. Sede dos Distritos;
§ 1º. O instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos rodoviários, anéis viários e vias
estruturais limitados às Macrozonas Urbanas.
Justificativa: corrigir o texto que inclui a possibilidade de aplicação do instrumento em ambas as faces
das grandes vias de circulação da cidade para garantir o aproveitamento da infraestrutura instalada,
definindo nesta lei as áreas de aplicação do instrumento.
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ART. 77 §1º
Art. 77. (...)
§1º Ao longo das estruturas macroviárias.
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Justificativa: A previsão e áreas deve ser definida neste momento. Não pode haver a frase “bem como
em outras áreas definidas em lei específica”. A Lei específica somente pode determinar priorizações, não
novas áreas de aplicação. A retirada dos demais termos não altera a aplicação do conceito.
REJEITADO PELA AUSÊNCIA
§ 2º. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste artigo, após comprovação técnica pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, ouvido o Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial, os imóveis: ROSANGELA (AUSENTE)
I.
II.
III.
IV.
V.

utilizados como estação aduaneira, terminal de logística, transportadora e garagem de veículos
de transporte de passageiros;
que sejam de interesse socioambiental e/ou exerçam função de preservação ambiental e
histórico-cultural, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente; SOLANGE
ocupados por clubes associativos, recreativos e esportivos ou universidades, em funcionamento;
integrantes de massa falida; MIGUEL (APROVADO POR MAIORIA)
demais hipóteses previstas na legislação municipal específica.

PROPOSTA ADITIVA DA SOLANGE PARA O ART. 77 § 2º INCISO II:
II. que sejam de interesse socioambiental e/ou exerçam função de preservação ambiental e históricocultural, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;.
Justificativa: prever a possibilidade de espaços tombados ou listados para a manutenção de sua
configuração e entorno..
APROVADO EM BLOCO
PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ART. 77 §2º
Art. 77. (...), §2º. (...)
I. utilizados para instalação de atividades econômicas que não necessitem de edificações para exercer
suas finalidades tais como os utilizados como estação aduaneira, terminal de logística, transportadora e
garagem de veículos de transporte de passageiros;
II. que exerçam função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal
competente;
III. que apresentem restrições ambientais em função de aspectos como a natureza do solo, ou
declividade acima de 30%;
IV. que apresentem interesse do patrimônio cultural ou ambiental, ainda que não tenham sido objeto de
tombamento;
V. que estejam ocupados por clubes associativos, recreativos e esportivos ou universidades, em
funcionamento;
VI. que tenham configuração geométrica que inviabilize sua construção;
VII. que contenham faixas não edificáveis, desde que estas comprometam completamente o
aproveitamento do imóvel;
VIII. que façam parte integrante de massa falida ou que tenham a propriedade do imóvel em discussão
judicial.
Justificativa: Existem outras situações importantes e necessárias a serem previstas como exceção.
Art. 78. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo 76 da presente Lei serão identificados e seus
proprietários notificados a cumprirem a função social da propriedade. VILSON (§3º)
§1º. A notificação far-se-á mediante uma das três 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; GILSON
I – B - 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; (MIGUEL/GILSON)
APROVADO POR MAIORIA
II - edital, quando frustrada por três vezes a tentativa de notificação na forma prevista no inciso anterior;
GILSON (RETIRADO)
III - notificação cartorial.
§2º. 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.
OLAVO (RETIRADO)
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§2º. Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 5 (cinco) anos a partir do recebimento da
notificação, protocolar pedido de aprovação e execução de projeto de parcelamento ou edificação –
VILSON REPROVADO POR MAIORIA
§3º. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados e concluídos no prazo máximo de 2 (dois)
anos, a partir da aprovação do projeto, prorrogável conforme previsto em legislação específica. GILSON
§3º. 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 – VILSON
FAVORÁVEIS: 22
CONTRÁRIOS: 19
ABSTENÇÕES:
APROVADO POR MAIORIA
§4º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação,
transfere ao novo adquirente as obrigações do parcelamento, edificação ou utilização previstas neste
artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
Art. 79. A COHAB O 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. CICERO (RETIRADO) KARINA (DENISE
– SUPLENTE) MIGUEL (RETIRADO)
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 79
Art. 79. O Poder Público e/ou a COHAB, 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, como forma de viabilização financeira do
aproveitamento do imóvel.

CAPÍTULO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
Art. 80. Em caso de descumprimento do artigo 78 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. (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
§ 1º. A alíquota a ser aplicada a cada ano sobre o valor do imóvel será fixada em lei específica, não
excedendo duas vezes o correspondente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima final de 15%
(quinze por cento).
§ 2º. É vedada a concessão de isenções ou anistias relativas à tributação progressiva de que trata este
artigo.
Art. 81. A aplicação do IPTU Progressivo no tempo objetiva: (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.
III.
IV.
V.

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;
fazer cumprir o disposto na Seção que trata do parcelamento, edificação ou utilização
compulsória;
aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana de
Londrina;
combater o processo de periferização;
inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou
não-utilização.

Art. 82. O IPTU Progressivo no Tempo será aplicado, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
MIGUEL RUBENS IPPUL CICERO
Art. 82. O IPTU Progressivo no Tempo será aplicado EM TODO O PERÍMETRO URBANO: (MIGUEL)
REPROVADO POR MAIORIA
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

400

Prefeitura Municipal de Londrina

FAVORÁVEIS: 14
CONTRÁRIOS: 31
ABSTENÇÕES: 0
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos.

PROPOSTA ADITIVA – RUBENS VENTURA
III. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;
RETIRADO
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 82:
Art. 82. O IPTU Progressivo no Tempo será aplicados, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Consolidação;
II. Sede dos Distritos.
Parágrafo único. O instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos rodoviários, anéis viários
e vias estruturais limitados às Macrozonas Urbanas.
Justificativa: incluir a possibilidade de aplicação do instrumento em ambas as faces das grandes vias
de circulação da cidade para garantir o aproveitamento da infraestrutura instalada, definindo nesta lei as
áreas de aplicação do instrumento.
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA SUPRESSIVA CÍCERO: Art. 82
Art. 82. O parcelamento IPTU PROGRESSIVO, a edificação e a utilização compulsória serão aplicados,
prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
Justificativa: NÃO ENTENDI HORA FALAMOS DE IPTU HORA FALAMOS DE PARCELAMENTO
SUGESTÃO MANTER SOMENTE A PALAVRA PARCELAMENTO.
RETIRADO
CAPÍTULO III
DA DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 83. É facultado ao Poder Público Municipal, decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU
Progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou
utilização adequada, proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento de títulos da dívida 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. MIGUEL VILSON (RETIRADO)
Art. 83. 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 dívida 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 – MIGUEL
FAVORÁVEIS: 26
CONTRÁRIOS: 20
ABSTENÇÕES: 3
APROVADO POR MAIORIA
Art. 84. A desapropriação com títulos da dívida 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. VILSON (RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 85. O instrumento da Desapropriação com Títulos da Dívida Pública tem como objetivos: VILSON
(RETIRADO) RENATO (RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.

Promover a reforma urbana;
fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana a que o imóvel se destina;
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III.
IV.

combater o processo de periferização;
inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua não-utilização
ou subutilização;

Art. 86. A Desapropriação com Títulos da Dívida Pública serão aplicados, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas: IPPUL RUBENS AYOUB (§ 3º ) MIGUEL (RETIRADO)
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos.

PROPOSTA ADITIVA – RUBENS VENTURA
III. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;
RETIRADO
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 86:
Art. 86. A Desapropriação com Títulos da Dívida Pública serão aplicados, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Consolidação;
II. Sede dos Distritos.
Parágrafo único. O instrumento poderá, ainda, ser aplicado ao longo de eixos rodoviários, anéis viários
e vias estruturais limitados às Macrozonas Urbanas.
Justificativa: incluir a possibilidade de aplicação do instrumento em ambas as faces das grandes vias
de circulação da cidade para garantir o aproveitamento da infraestrutura instalada, definindo nesta lei as
áreas de aplicação do instrumento.
APROVADO POR MAIORIA
§ 1º. O valor real da indenização:
I.
II.

corresponderá ao valor venal estabelecido na planta genérica de valores na data da primeira
notificação;
não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 2º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 3º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco) anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, priorizando a produção de Habitação de
Interesse Social e de Equipamentos Comunitários. AYOUB CICERO
§ 3º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 3 (três) anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, priorizando a produção de Habitação de
Interesse Social e de Equipamentos Comunitários. – AYOUB
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 86 § 3º
§ 3º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 3 (três) anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, priorizando a produção de Habitação de
Interesse Social e de Equipamentos Comunitários.
Justificativa: mesmo prazo para o publico que é para o privado três anos.
FAVORÁVEIS: 24
CONTRÁRIOS: 23
ABSTENÇÕES: 1
APROVADO POR MAIORIA
§ 4º. O 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.
§ 5º. Ficam mantidas para o novo adquirente de imóvel as mesmas obrigações de parcelamento,
edificação ou utilização previstas no artigo 78 desta Lei.
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CAPÍTULO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 87. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território destinadas
prioritariamente à urbanização e produção de habitação de interesse social.
Art. 88. Nas ZEIS será permitido, mediante aprovação do Poder Legislativo Municipal, ouvido o
Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, o estabelecimento de padrões de uso e
ocupação diferenciados em relação à legislação urbanística em vigor. IPPUL CICERO AYOUB
(RETIRADO) ROSANGELA (AUSENTE) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
PROPOSTA SUPRESSIVA DO IPPUL PARA O ART. 88:
Art. 88. Nas ZEIS será permitido, mediante aprovação do Poder Legislativo Municipal, ouvido o
Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, o estabelecimento de padrões de uso e
ocupação diferenciados em relação à legislação urbanística em vigor.
Justificativa: simplificar a aprovação de projetos de habitação de interesse social e eliminar informações
repetidas que já constam no Artigo 91. Contudo, ressalta-se que a lei que regulamentará o
instrumento das ZEIS deverá ser aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, ouvido o Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 88
Art. 88. Nas ZEIS será permitido, mediante aprovação do Poder Legislativo Municipal, ouvido o
Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial e pareceres dos Conselhos incluindo o
CMHL, o estabelecimento de padrões de uso e ocupação diferenciados em relação à legislação
urbanística em vigor
Justificativa: incluir a palavra e pareceres dos Conselhos incluir o CMHL.
Art. 89. São objetivos das ZEIS: VIANA (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 89. São objetivos das ZEIS, EM PARCERIA COM A COHAB-LONDRINA: - VIANA (REPROVADO)
FAVORÁVEIS: 19
CONTRÁRIOS: 24
ABSTENÇÕES: 4
I.
II.
III.

permitir a inclusão na zona urbana da parcela da população que se encontra à margem do
mercado de terras;
implementação de programas, planos e projetos de habitação de interesse social; KARINA
(AUSENTE)
possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não atendidas.

Art. 90. Lei municipal, baseada neste Plano Diretor, estabelecerá critérios para delimitação de ZEIS.
ROSANGELA (AUSENTE) (CICERO RETIROU DESTAQUE) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ART. 90
Art. 90. Lei municipal, baseada neste Plano Diretor, estabelecerá critérios para delimitação de ZEIS, bem
como parâmetros específicos para parcelamento, uso e ocupação do solo.
Justificativa: Os artigos 88 e 91 podem dar abertura para pareceres isolados, de acordo com a
conveniência, e precisam ser suprimidos! Parâmetros de ZEIS DEVEM SER DEFINIDOS EM LEI
ESPECÍFICA e não flexibilizados caso a caso com “pareceres”. Para solucionar, deverá ser incluído no
Art. 90 que serão definidas, em legislação, não apenas áreas de ZEIS, mas parâmetros.
Art. 91. Para os parcelamentos localizados em ZEIS serão adotados parâmetros específicos de
parcelamento, uso e ocupação do solo, definidos pelo corpo técnico do IPPUL. IPPUL ROSANGELA
(AUSENTE) KARINA (AUSENTE) VALDEIR (RETIRADO) CICERO VILSON (RETIRADO) OLAVO
(AUSENTE) RENATO (RETIRADO)
PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ART. 91:
Art. 91. 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.
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Justificativa: ampliar a instância de decisão técnica sobre a flexibilização de parâmetros urbanísticos
para ZEIS e vincular essa decisão à aprovação de projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia.
APROVADO POR UNANIMIDADE
Proposta ADITIVA CÍCERO: Art. 91
Art. 91. Para os parcelamentos localizados em ZEIS serão adotados parâmetros específicos de
parcelamento, uso e ocupação do solo, definidos pelo corpo técnico do IPPUL PODENDO HAVER
pareceres dos Conselhos incluindo o CMHL.
Justificativa: incluir a palavra pareceres dos Conselhos incluir o CMHL.
FAVORÁVEIS: 23
CONTRÁRIOS: 25
ABSTENÇÕES: 3
REPROVADO
Art. 92. 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. MIGUEL (RETIRADO) ROSANGELA (AUSENTE)
VALDEIR (RETIRADO)
PROPOSTA DITIVA E MODIFICATIVA DO VALDEIR PARA O ART. 92:
Art. 92. Terão prioridade na aplicação da regularização fundiária rural e urbana de que trata a Lei
Federal 13.465, de 11 de Julho de 2017, os núcleos urbanos informais previstos nas Zonas Especiais de
Interesse Social e REURB-S.
Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais
ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder
Executivo municipal
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos
informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.
§ 1º. Da Conclusão da Reurb
I O pronunciamento da autoridade competente que decidir o processamento administrativo da
Reurb deverá:
II - indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização
fundiária aprovado;
III - aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária; e
VI - identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada,
e os respectivos direitos reais.
§ 2º A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da regularização
que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:
I - o nome do núcleo urbano regularizado;
II - a localização;
III - a modalidade da regularização;
IV - as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma;
V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver;
VI - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de
legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número
de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de
identidade e a filiação.
Justificativa: Complemento ao texto da Lei Federal 13.465, de 11 de Julho de 2017
Art. 93. As Zonas Especiais de Interesse Social serão aplicadas, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas: IPPUL AYOUB (RETIRADO) VALDEIR (RETIRADO)
I.
II.

Macrozona Urbana de Consolidação;
Sede dos Distritos.
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PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 93:
Art. 93. As Zonas Especiais de Interesse Social serão 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.
Justificativa: incluir a possibilidade de aplicação do instrumento na modalidade de regularização
fundiária em áreas periféricas onde já existam ocupações informais por população de baixa renda.
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA DO VALDEIR PARA O ART. 93:
Art. 93. As Zonas Especiais de Interesse Social serão aplicadas, prioritariamente, nas seguintes
Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Consolidação;
II. Sede dos Distritos.
III. Macrozona Rural de Agricultura Comercial
1. Setor de Centralidade Rural ( MR-AC/SCR)
2. Setor de Desenvolvimento Econômico (MR-AC/SDE)
3. Setor Especial de Turismo ( MR-AC/SET)
Justificativa: por tratamento isonômico a todos os moradores de Londrina (todos são iguais perante a
lei )não devendo se estabelecer prioridade de tratamento quando a lei á prevê alcance igual do rural e
urbano para os mesmo problemas fundiários que ocorrem em Londrina considerando as comunidades
rurais que estão próximo do centro urbano de Londrina que são: Três Bocas, Limoeiro, Selva e
Patrimônio Heimtal (descrito no site da PML) e ainda Guairacá Regina, Vila Fértil ( próximo ao
Limoeiro).
CAPÍTULO V
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 94. O Direito de Preferência, ou de Preempção, confere ao Poder Público Municipal a preferência
para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, no caso deste
necessitar de áreas para realização de programas e projetos municipais.
Art. 95. O Direito de Preferência será exercido nos termos das disposições contidas nos artigos 25, 26 e
27 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
Art. 96. O IPPUL, por meio de lei municipal específica, poderá delimitar, em todo território municipal, as
áreas em que incidirá o Direito de Preempção, definir procedimentos e fixar prazos de vigência. AYOUB
(RETIRADO) OLAVO
Art. 96. O PODER PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº10.257/2001 – ARTIGO
25, por meio de lei municipal específica, poderá delimitar, em todo território municipal, as áreas em que
incidirá o Direito de Preempção, definir procedimentos e fixar prazos de vigência. – OLAVO
APROVADO POR MAIORIA
Parágrafo único. A lei municipal descrita no caput deste artigo deverá enquadrar cada área em uma ou
mais das finalidades enumeradas no artigo 26 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
SOLANGE (RETIRADO)
PROPOSTA ADITIVA DA SOLANGE PARA O ART. 96:
Parágrafo único. A lei municipal descrita no caput deste artigo deverá enquadrar cada área em uma ou
mais das finalidades enumeradas no artigo 26 da Lei Federal n°. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e
Artigo 24 da Lei municipal 11.188/2012.
Justificativa: reforço à previsão de proteção e direito de preferência para imóveis tombados pelo
município.
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CAPÍTULO VI
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 97. 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. MIGUEL VIANA (RETIRADO) ELISA (RETIRADO) RENATO
(RETIRADO) CICERO
PARÁGRAFO ÚNICO: OS CÁLCULOS DA CONTRAPARTIDA SERÃO FEITOS COM BASE NO VALOR
DE MERCADO DA TERRA URBANA NA ÁREA CORRESPONDENTE. – MIGUEL (
FAVORÁVEIS: 18
CONTRÁRIOS: 26
ABSTENÇÕES: 4
REPROVADO
PARÁGRAFO ÚNICO: OS CÁLCULOS DA CONTRAPARTIDA SERÃO FEITOS COM BASE NO VALOR
VENAL DA TERRA URBANA NA ÁREA CORRESPONDENTE. – CICERO
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 97
Art. 97. 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.
Justificativa: incluir a palavra pareceres dos Conselhos incluir o CMHL.
RETIRADO
Art. 98. O 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. CICERO (RETIRADO)
MIGUEL (RETIRADO)
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 98
Art. 98. O 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.
Justificativa: incluir a palavra pareceres dos Conselhos incluir o CMHL.

Parágrafo Único. A Lei municipal específica definirá áreas nas quais poderá ser permitida alteração de
uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. CICERO MIGUEL RENATO
(RETIRADO)
Art. 99. O potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de titularidade da Prefeitura, com
funções urbanísticas e socioambientais. CICERO (RETIRADO) RENATO (RETIRADO)
Parágrafo Único. A lei específica 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. 100. 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: VILSON RENATO (RETIRADO)
I.
regularização fundiária;
II.
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III.
constituição de reserva fundiária;
IV.
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; CICERO
V.
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
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VI.
VII.
VIII.

criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
SOLANGE
proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 100
IX. Fundo Municipal de Habitação
REPROVADO POR MAIORIA
Parágrafo Único. Os recursos auferidos com a concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir
deverão priorizar a produção de Habitação de Interesse Social. VILSON MIGUEL RENATO (RETIRADO)
Parágrafo Único. Os recursos auferidos com a concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir
deverão SER DEFINIDOS EM LEI ESPECÍFICA. – VILSON
REPROVADO POR MAIORIA
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 GERIDOS PELOS
CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL DE LONDRINA – MIGUEL
FAVORÁVEIS: 30
CONTRÁRIOS: 12
ABSTENÇÕES: 6
APROVADO
Art. 101. Lei municipal específica 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: RENATO (RETIRADO)
I.
a revisão da fórmula de cálculo da cobrança;
II.
os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
III.
a contrapartida do beneficiário;
IV.
os procedimentos administrativos necessários.
Parágrafo único. O lote para o qual se aplicar o instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir
terá seu coeficiente máximo de aproveitamento definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano,
conforme estudo técnico a ser realizado pelo IPPUL, limitado a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes a área do
lote. ROSANGELA (AUSENTE) RENATO (RETIRADO) VILSON (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO)
MIGUEL (RETIRADO) GILSON (AUSENTE) RICARDO (RETIRADO)
Art. 102. O impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir na área urbana deverá ser controlado
permanentemente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL. VILSON
(RETIRADO) OLAVO (RETIRADO) RICARDO (RETIRADO) CICERO (RETIRADO)
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 102
Art. 102. O impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir na área urbana deverá ser controlado
permanentemente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL e fiscalizado
pelo Conselho.
§1º. A lei específica poderá definir limites de estoque de área adicional de construção por área ou zona
da cidade, a serem consumidos dentro dos limites máximos de aproveitamento definidos para as zonas
urbanas. MIGUEL (RETIRADO) OLAVO(RETIRADO) CICERO (RETIRADO) VILSON (RETIRADO)
AYOUB (RETIRADO)
§2º. O 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 à sobrecarga na malha urbana, hipótese em que Poder Público poderá avaliar a
possibilidade de suspensão ou interrupção de aplicação do instrumento. VILSON (RETIRADO) RENATO
(RETIRADO) AYOUB (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO)
Art. 103. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada, prioritariamente, na Macrozona
Urbana de Consolidação. IPPUL CICERO OLAVO RENATO
Art. 103. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada, prioritariamente, na Macrozona
Urbana de Consolidação E MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA. – OLAVO
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FAVORÁVEIS: 25
CONTRÁRIOS: 21
ABSTENÇÕES: 1
APROVADA
PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ART. 103:
Art. 103. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada, prioritariamente, na Macrozona
Urbana de Consolidação e ao longo de eixos rodoviários, anéis viários e vias estruturais limitadas às
Macrozonas Urbanas.
Justificativa: incluir a possibilidade de aplicação do instrumento em ambas as faces das grandes vias
de circulação da cidade para garantir o aproveitamento da infraestrutura instalada, definindo nesta lei as
áreas de aplicação do instrumento.
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 103
Art. 103. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será aplicada, prioritariamente, na Macrozona
Urbana de Consolidação e ao longo das rodovias e macrozonas urbanas.
CONJUNTA COM A MODIFICATIVA APROVADA DO IPPUL
CAPÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 104. 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 construir previsto no plano diretor ou
em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins
de:
I.
II.
III.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico,
social ou cultural;
servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda e habitação de interesse social.

§1º. 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.
§2º. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência
do direito de construir.
Art. 105. 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. 106. 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 área
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
Art. 107. Mediante leis específicas, o Poder Público Municipal utilizará Operações Urbanas
Consorciadas e estabelecerá as condições a serem observadas em cada operação, com as seguintes
finalidades: (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.

ampliação e melhoria da rede viária estrutural e outras infraestruturas;
ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte coletivo público;
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III.
IV.
V.

implantação e melhoria de espaços públicos;
implantação de programas de habitação de interesse social;
implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano.

Art. 108. Cada Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovada por lei específica, a partir de um
plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo: (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

definição da área a ser atingida;
finalidade da operação;
programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;
instrumentos previstos na operação;
estudo prévio de impacto de vizinhança;
contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
função dos benefícios recebidos;
forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da
sociedade civil;
cronograma físico-financeiro com demonstrativo das expectativas de receitas e despesas.

CAPÍTULO IX
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Art. 109. O Direito de Superfície é o direito real de construir, assentar qualquer obra ou plantar em solo
de outrem.
Art. 110. O instrumento do Direito de Superfície objetiva a regularização fundiária e o ordenamento e
direcionamento da expansão urbana.
Art. 111. É facultado ao proprietário de imóvel urbano 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. MIGUEL (RETIRADO)
Art. 112. O Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território municipal.
§ 1º. O Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Superfície em áreas particulares onde haja
carência de equipamentos públicos e comunitários.
§ 2º. O 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. 113. O 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 - EIV
Art. 114. Os empreendimentos e atividades que causam grande impacto urbanístico, adicionalmente ao
cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação
condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, pelos órgãos competentes da
Administração Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. MIGUEL
(RETIRADO) EDUARDO CICERO GILSON (AUSENTE) VILSON
PROPOSTA ORIGINAL APROVADA POR MAIORIA
Art. 114. Os empreendimentos e atividades que causam grande impacto urbanístico, adicionalmente ao
cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação
condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, pelos órgãos competentes da
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Administração Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, COM
EXCEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS A SE INSTALAREM EM ZONAS EXCLUSIVAMENTE
INDUSTRIAIS - EDUARDO
Art. 114. Os empreendimentos PÚBLICOS E PRIVADOS QUE CAUSAREM GRANDE impacto
urbanístico E AMBIENTAL, adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na
legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV, pelos órgãos competentes da Administração Municipal. - VILSON
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 114
Art. 114. Os empreendimentos e atividades que causam grande impacto urbanístico, adicionalmente ao
cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação
condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, pelos órgãos competentes da
Administração Municipal, ouvido o MEDIANTE PARECER DO Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão Territorial.
APROVADO EM BLOCO POR MAIORIA
Art. 115. Lei municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades que dependerão de
elaboração EIV para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.
MIGUEL GILSON (AUSENTE) VILSON (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO) CICERO (RETIRADO –
APROVADO EM BLOCO)
PARÁGRAFO ÚNICO: O IMPACTO DO EMPREENDIMENTO SERÁ CARACTERIZADO PELA
NATUREZA DA ATIVIDADE E NÃO PELO SEU TAMANHO. – MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 115
Art. 115. Lei municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades que dependerão de
elaboração EIV para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento
mediante parecer do Conselho.
Art. 116. O 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: AYOUB (RETIRADO) IPPUL ROSANGELA (AUSENTE) RENATO
(RETIRADO) GILSON (AUSENTE) VILSON (RETIRADO) (CICERO ESCLARECIMENTO - RETIRADO)
(LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

adensamento populacional;
uso e ocupação do solo;
valorização imobiliária;
áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;
equipamentos urbanos, incluindo aumento do consumo de água e energia elétrica, bem como
geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;
equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;
sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;
poluição ambiental e poluição urbana, incluindo as formas de poluição sonora, atmosférica e
hídrica;
vibração e trepidação;
empreendimentos geradores de periculosidade e insalubridade e incomodidade;
geração de resíduos sólidos;
riscos ambientais;
impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 116
Art. 116. O 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, mediante parecer do Conselho
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Art. 117. O 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: TANIA (RETIRADO) RICARDO (RETIRADO) ROSANGELA
(AUSENTE) CICERO (RETIRADO) RENATO (RETIRADO) VILSON GILSON (AUSENTE) MIGUEL
(RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
APROVADO ORIGINAL POR MAIORIA
Art. 117. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados
pelo empreendimento, PODERÁ 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: - VILSON
REPROVADO
PROPOSTA MODIFICATIVA – TÂNIA
Art. 117. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo
empreendimento, e desde que haja anuência prévia da vizinhança do entorno, 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:

RETIRADO
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 117
Art. 117. O 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, mediante parecer do Conselho, tais como:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

ampliação das redes de infraestrutura urbana;
área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual
compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo
empreendimento;
ampliação e adequação do sistema viário, faixa de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de
pedestres, semaforização;
proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade;
manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados
de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da
área;
cotas de empregos e cursos de capacitação profissional;
percentual de habitação de interesse social no empreendimento, ou fora dele;
possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade; e
manutenção de áreas verdes.

§1º. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do
empreendimento. CICERO CARLOS (AUSENTE) ELISA (RETIRADO)
REPROVADO
§1º. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do
empreendimento. – CÍCERO
APROVADA POR MAIORIA
§2º. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso pelo
interessado, em que este se comprometa a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras
e serviços necessários à minimização dos impactos causados pela implantação do empreendimento e
demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento.
GILSON (AUSENTE) CICERO ELISA (RETIRADO)
APROVADO POR MAIORIA
§2º. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso pelo
interessado, em que este se comprometa a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras
e serviços necessários à minimização dos impactos causados pela implantação do empreendimento e
demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal E FISCALIZADAS PELO CONSELHO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL DE LONDRINA, antes da finalização do
empreendimento. – CÍCERO
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REPROVADO
§3º. O 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.
§4º As medidas mitigadoras definidas pelo Art. 117 deverão ser obrigatoriamente aplicadas e executadas
no entorno do empreendimento gerador. – VILSON
REPROVADA POR MAIORIA
§5º A vizinhança se define pelo impacto e não apenas pela proximidade do empreendimento ou
atividade. – MIGUEL
FAVORÁVEIS: 27
CONTRÁRIOS: 14
ABSTENÇÕES: 2
VOTAÇÃO APENAS DA PROPOSTA MODIFICATIVA – APROVADO POR MAIORIA (PROPOSTA DE
ENCAMINHAMENTO)
Art. 118. 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 do empreendimento, 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. CICERO (RETIRADO) RENATO
(RETIRADO) OLAVO (RETIRADO) RICARDO (AUSENTE) VILSON (RETIRADO)
§1º 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 2º a 4º deste artigo.
§2º 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.
§3º. A conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2º deste artigo ensejarão a emissão do
alvará definitivo de funcionamento.
§4º. A não conclusão das obras e/ou serviços citados no parágrafo 2º deste artigo, nos prazos
estipulados, ensejarão a execução da caução e a cassação do alvará provisório de funcionamento.
§5º. 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
§6º. Em caso de descumprimento do Termo de Compromisso serão aplicadas as sanções nele
mencionadas de forma tempestiva.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CÍCERO: Art. 118
Quais serão estes órgãos Conselho IPPUL e?
RETIRADO
Art. 119. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos termos da
legislação ambiental.
Art. 120. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para
consulta, no órgão municipal competente ou online, por qualquer interessado. ELISA (RETIRADO)
RENATO (RETIRADO) CICERO (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO)
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 120
Art. 120. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta
online, no órgão municipal competente, por qualquer interessado.
RETIRADO
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Art. 121. O Estudo de Impacto de Vizinhança será aplicada, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
IPPUL LUCIANO (AUSENTE) MIGUEL CARLOS (AUSENTE) CICERO (RETIRADO) RODOLFO
(RETIRADO) AYOUB (RETIRADO) RENATO (RETIRADO)
I.
Macrozona Urbana de Ocupação Controlada;
II.
Macrozona Urbana de Uso Misto.
Art. 121. O Estudo de Impacto de Vizinhança será aplicada EM TODAS AS MACROZONAS URBANAS:
- MIGUEL
REPROVADO
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 121:
Art. 121. O Estudo de Impacto de Vizinhança será aplicada, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Uso Misto;
II. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada.
III. Macrozona Urbana de Consolidação;
IV. Sede dos Distritos.
Justificativa: incluir a possibilidade de aplicação do instrumento nas áreas urbanas saturadas, com
elementos de importância histórico-cultural e áreas residenciais de baixa densidade na zona rural.
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 121
Art. 121. O Estudo de Impacto de Vizinhança será aplicada, prioritariamente, nas seguintes Macrozonas:
I. Macrozona Urbana de Uso Misto;
II. Macrozona Urbana de Ocupação Controlada.
III. Macrozona de Consolidação;
IV. Sede dos Distritos.
TÍTULO V
DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA
CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 122. O 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 à
dinamização e à modernização da ação governamental (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 123. O Sistema de Planejamento Municipal de Londrina tem como objetivos principais: MIGUEL
VILSON (RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
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;
garantir a participação da sociedade no debate E DELIBERAÇÃO das questões relevantes da
gestão municipal; - MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
III.
garantir eficácia e eficiência à gestão, visando à 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;
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. 124. O Sistema de Planejamento Municipal de Londrina é composto por:
I.
II.
III.

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial;
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL; e
Sistema Municipal de Informação
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Art. 125. O 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. 126. 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 à informação, a participação e os preceitos da
gestão democrática.
Seção I
Do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial
Art. 127. O 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 Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, bem como acompanhar e avaliar a sua
execução, conforme dispõe a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. FRANCESCA
CICERO (RETIRADO) VILSON GILSON (AUSENTE) AYOUB MIGUEL (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 127. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, órgão colegiado de natureza
DELIBERATIVA E 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. –
FRANCESCA, MIGUEL, AYOUB E CÍCERO.
FAVORÁVEIS: 32
CONTRÁRIOS: 10
ABSTENÇÕES: 2
APROVADA
Art. 127. O 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, ACONSELHAR E SUGERIR as diretrizes para a formulação e
implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, bem como acompanhar e
avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. –
VILSON
FAVORÁVEIS: 13
CONTRÁRIOS: 30
ABSTENÇÕES: 4
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 127
Art. 127. O 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 Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, bem como acompanhar e avaliar a sua
execução, conforme dispõe a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade.
SUPRIMIR TEXTO DEPOIS DA PALAVRA DELIBERATIVO.
RETIRADO
§1º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial é responsável por formular, estudar e
propor as diretrizes gerais para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural, com participação social e integração de políticas de gestão do solo urbano, de
habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em consonância com as resoluções
aprovadas pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos Setoriais.
FRANCESCA GILSON (AUSENTE) MIGUEL (RETIRADO) VILSON RENATO (RETIRADO) RICARDO
(RETIRADO) CICERO (RETIRADO)
§1º. O 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 urbano, de habitação,
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saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em consonância com as resoluções aprovadas
pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos Setoriais. –
FRANCESCA
§1º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial é responsável por formular, estudar e
propor as diretrizes gerais para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural, com participação social e integração de políticas de gestão do solo urbano, de
habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em consonância com as resoluções
aprovadas pelas Conferências Municipal, Estadual e Nacional das Cidades e os Conselhos Setoriais. –
VILSON
REPROVADA POR MAIORIA
§2º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial terá natureza deliberativa, em seu
âmbito interno, no exercício de sua função de assessoramento da Administração Municipal. GILSON
FRANCESCA MIGUEL VILSON (RETIRADO) CICERO RENATO (RETIRADO)
§2º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial terá natureza deliberativa. – CÍCERO
RETIRADO
§2º. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial terá natureza deliberativa, em seu
âmbito interno, no exercício de sua função de assessoramento da Administração Municipal. –
FRANCESCA, MIGUEL, GILSON E CÍCERO.
APROVADO POR MAIORIA
Art. 128. Compete ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina: GILSON
(AUSENTE) MIGUEL (RETIRADO) VALDEIR (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO) VILSON AYOUB
(RETIRADO) IPPUL FRANCESCA RENATO ROSANGELA (AUSENTE) CICERO (LUCIO RETIROU
DESTAQUE)
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

avaliar, debater, propor e fiscalizar os projetos e programas relativos à política de gestão do solo
urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, e
recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
avaliar, debater, propor e fiscalizar os projetos e programas relativos à 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; - FRANCESCA,
MIGUEL E VALDEIR.
APROVADO POR MAIORIA
acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbano municipal, inclusive planos setoriais;
convocar, coordenar e organizar a Conferência Municipal das Cidades, e suas demais etapas,
possibilitando a participação de todos os segmentos da sociedade;
aprovar o Regimento Interno sobre o processo preparatório para realização de cada Conferência
Municipal das Cidades;
encaminhar as deliberações da Conferência Nacional e Estadual da Cidade, em articulação com
o Conselho Nacional e Estadual das Cidades;
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;
incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos à política
de desenvolvimento urbano municipal;
propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais,
estaduais e outros que tenham impacto sobre o desenvolvimento urbano e rural;
propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais,
estaduais e outros que tenham impacto sobre o desenvolvimento MUNICIPAL; - FRANCESCA,
MIGUEL E VALDEIR.
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;
auxiliar na coordenação do processo participativo de elaboração, implementação e execução do
Plano Diretor;
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 habitação,
de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, antes do encaminhamento à
Câmara Municipal;
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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;
dar publicidade e ampla divulgação de seus trabalhos, ações e deliberações CONFORME LAI
(LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) Nº 12.527/2011 NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO
SITE DA PML; - FRANCESCA, MIGUEL E VALDEIR.
APROVADO POR MAIORIA
XV.
emitir resoluções, nos termos do seu regimento interno, com as deliberações, pareceres e
recomendações do Conselho;
emitir resoluções, nos termos do seu regimento interno, com as deliberações, pareceres e
recomendações do Conselho; - VILSON
REPROVADO POR MAIORIA
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;
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; - VILSON
REPROVADO POR MAIORIA
XIX.
estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos
científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações das áreas urbanas do
município;
XX.
aprovar as operações urbanas consorciadas;
MANIFESTAR-SE SOBRE as operações urbanas consorciadas; - DENISE (IPPUL)
APROVADO POR MAIORIA
XXI.
debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e planejamento participativo de forma integrada;
XXII.
deliberar 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 à aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais
atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e rural.
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 128, Parágrafo único
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 à aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais
atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e rural, desde que solicite parecer do
Conselho.
REPROVADO POR MAIORIA
Art. 129. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será composto por 34
membros titulares e igual número de suplentes, formado necessariamente por: IPPUL AYOUB
(RETIRADO) CARLOS (AUSENTE)
ROSANGELA (AUSENTE) GILSON (AUSENTE) MIGUEL
FRANCESCA RENATO (RETIRADO) VILSON (RETIRADO) ELISA (RETIRADO) OLAVO (RETIRADO)
(LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.

gestores, administradores públicos, num total de 12 vagas, assim distribuídas:
i) 3 vagas para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL;
j) 2 vagas para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU;
k) 2 vaga para a Companhia de Habitação de Londrina – COHAB;
l) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura;
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m)
n)
o)
p)

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
1 vaga para a Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 129:
Art. 129. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será 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 Trânsito 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;
f) 1 vaga para a Secretaria Municipal do Ambiente;
g) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Assistência Social;
h) 1 vaga para a Secretaria Municipal de Cultura; e
i) 1 vaga para a Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
Justificativa: incluir a representante da Secretaria de Obras no Conselho.
APROVADO POR UNANIMIDADE
II.
III.

IV.
V.
VI.

movimentos sociais e populares, com atuação na área de desenvolvimento urbano: 9 vagas.
MUNICIPAL - MIGUEL
representantes de trabalhadores, por suas entidades sindicais, com atuação na área de
desenvolvimento urbano: 4 vagas.
representantes de trabalhadores, por suas entidades sindicais, com atuação na área de
desenvolvimento MUNICIPAL: 4 vagas. - MIGUEL
representantes de empresários, por suas entidades relacionadas à produção, fomento e ao
financiamento do desenvolvimento urbano: 4 vagas. MUNICIPAL - MIGUEL
representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, com atuação na área de
desenvolvimento urbano: 3 vagas MUNICIPAL - MIGUEL
Organizações Não Governamentais, com atuação na área de desenvolvimento urbano: 2 vagas.
MUNICIPAL – MIGUEL
VOTAÇÃO EM BLOCO: APROVADO POR MAIORIA

§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 a Conferência Municipal das Cidades.
§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, 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 áreas de atuação.
§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os observadores deverão solicitar por
escrito e previamente ao Conselho que designará data e horário para a participação do interessado.
MIGUEL CICERO
§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os observadores PODERÃO solicitar
por escrito e previamente ao Conselho que designará data e horário para a participação do interessado,
BEM COMO VERBALMENTE DURANTE AS REUNIÕES. – MIGUEL
FAVORÁVEIS: 27
APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 129, §3°
§3°. A pessoa interessada em esclarecer o teor de seu pedido e os observadores deverão solicitar por
escrito e previamente ao Conselho que designará data e horário para a participação do interessado, as
reuniões são abertas e todos tem direito a fala e proposta.
FAVORÁVEIS: 3
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§4°. Os membros referidos no inciso I serão indicados pelo representante legal de suas respectivas
entidades, mediante encaminhamento de ofício ao Prefeito do Município de Londrina, o qual nomeará os
membros indicados por Decreto. GILSON (AUSENTE)
§4°. Os membros referidos no inciso I serão indicados pelo representante legal de suas respectivas
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, mediante encaminhamento de ofício ao
Prefeito do Município de Londrina, o qual nomeará os membros indicados por Decreto, DEVENDO
OBRIGATORIAMENTE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. – FRANCESCA
APROVADA POR MAIORIA
§5°. Os membros do Conselho terão mandato de três anos, podendo ser reconduzidos, por apenas mais
um mandato e eleitos em Conferência Municipal da Cidade de Londrina. CICERO (AUSENTE)
§6°. Em caso de vacância dos cargos previstos nos incisos II a VI, deverão ser convocados os
candidatos mais votados na conferência 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: GILSON MIGUEL FRANCESCA (RETIRADO)
I.
01 (um) representante do Município de Cambé;
II.
01 (um) representante do Município de Ibiporã;
III.
01 (um) representante do organismo metropolitano;
§8°. CASO OS REPRESENTANTES TITULARES DO PODER PÚBLICO OCUPEM CARGOS EM
COMISSÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEUS SUPLENTES DEVERÃO SER INDICADOS ENTRE
SERVIDORES EFETIVOS. – FRANCESCA APROVADO POR MAIORIA
Art. 130. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina é composto por:
MIGUEL FRANCESCA CICERO VILSON (RETIRADO) RENATO
I.
Plenário;
II.
Presidente;
III.
Secretaria-Executiva do Conselho; e
IV.
Comitês Técnicos.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será
presidido pelo presidente do IPPUL.
FAVORÁVEIS: 09
Parágrafo Único. O PRESIDENTE DO Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de
Londrina será ELEITO ENTRE OS PARES, DE FORMA A SER DISCIPLINADA NO REGIMENTO
INTERNO NÃO PODENDO AS FUNÇÕES DE PRESIDENTE E SECRETÁRIO GERAL, NO MESMO
MANDATO, SEREM EXECIDAS POR REPRESENTANTES DE UM ÚNICO SEGMENTO. –
FRANCESCA
FAVORÁVEIS: 16
Parágrafo Único. O PRESIDENTE DO Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de
Londrina será ELEITO ENTRE SEUS PARES DEVENDO SER ALTERNADA ENTRE OS MEMBROS DO
PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL. – MIGUEL
FAVORÁVEIS: 17- APROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 129, Parágrafo único
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina será
presidido pelo presidente do IPPUL. O presidente será eleito entre os pares.
FAVORÁVEIS: 01
Art. 131. São atribuições do Presidente do Conselho: OLAVO (AUSENTE) VILSON (RETIRADO)
GILSON (AUSENTE) AYOUB (RETIRADO) RENATO (RETIRADO)
I.
convocar e presidir as reuniões do colegiado;
II.
solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante
interesse público;
III.
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 Publico; e
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V.

voto de qualidade em casos de empate.

§1º. A mudança da ordem cronológica dos processos encaminhados ao Conselho deverá ser
homologada pela maioria dos conselheiros presentes em Plenária.
§2º. Na hipótese de rejeição da proposta, o relator devolverá o processo ao Presidente, que o retornará
à mesma posição em que anteriormente se encontrava na ordem cronológica.
§3º. O 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. 132. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina contará com o
assessoramento dos Comitês Técnicos de: FRANCESCA (RETIRADO) GILSON (AUSENTE)
CICERO (AUSENTE- REITRADO)
I.
II.
III.
IV.

Habitação;
Saneamento Ambiental;
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e
Planejamento e Gestão do Solo Urbano;

PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: Art. 132
I. Habitação;
II. Saneamento Ambiental;
III. Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e
IV. Planejamento e Gestão do Solo Urbano;
V. CMC
RETIRADO
§1º. Na composição dos Comitês Técnicos deverá ser observada a proporcionalidade de representação
dos diversos segmentos indicados no Art. 129.
§2º. 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. MIGUEL
§2º. Os Comitês Técnicos serão coordenados por representantes do Poder Público OU POR QUEM
TIVER conhecimento técnico NA ÁREA, de acordo com a especialização da matéria. – MIGUEL
REPROVADA POR MAIORIA
Art. 133. 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. 134. O regimento interno do Conselho será 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 reunião extraordinária convocada
especialmente para este fim. GILSON (AUSENTE) FRANCESCA MIGUEL (RETIRADO)
Art. 134. O 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
reunião extraordinária convocada especialmente para este fim. – FRANCESCA
APROVADO POR MAIORIA
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONSELHO IRÁ ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA EM NO MÁXIMO 90
DIAS APROVADO POR DOIS TERÇOS DOS MEMBROS, devendo ser publicado em Jornal Oficial do
Município de Londrina e será modificado somente mediante aprovação de dois terços dos membros do
Conselho em reunião extraordinária convocada especialmente para este fim. – FRANCESCA
APROVADO POR MAIORIA
Art. 135. Caberá ao Executivo Municipal, e ao Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina IPPUL garantir o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina.
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Art. 136. 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. 137. O 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: IPPUL RENATO OLAVO (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

avaliar as áreas mais adequadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e conjuntos
habitacionais; HORACIO
avaliar as áreas mais adequadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e conjuntos
habitacionais, COM A CONCORDÂNCIA DAS RESPECTIVAS SECRETARIA E ORGÃOS
MUNICIPAIS AFETOS; HORACIO
APROVADO POR MAIORIA
elaborar Relatório de Impacto Ambiental Urbano e analisar Estudo de Impacto de Vizinhança,
elaborado pelo interessado, para instrução de projetos de lei, que disponham sobre a alteração de
zoneamento e de uso e ocupação do solo; GILSON – CORRIGIR REDAÇÃO
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; ELISA (RETIRADO)
elaborar, analisar, coordenar ou, caso melhor atenda o interesse público, contratar, com a
observância do regramento da Lei nº 8.666/93 e demais pertinentes à matéria, a elaboração de
projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, de mobiliário urbano, de preservação do
patrimônio histórico e ambientais;
analisar projetos e programas de infraestrutura urbana e sobre eles emitir pareceres e relatórios;
monitorar a implantação do Plano Diretor e desenvolver estudos, pesquisas, propostas, projetos e
planos setoriais necessários à sua permanente atualização;
promover estudos e elaborar projetos e planos setoriais de recuperação e revitalização de áreas,
ruas e vias públicas;
promover estudos e pesquisas no campo de planejamento urbano e do direito urbanístico; MIGUEL
promover estudos e pesquisas no campo de planejamento urbano E AGRÁRIO e do direito
urbanístico E AGRÁRIO; MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
promover estudos e elaborar projetos e planos físico-territoriais relacionados à Região Metropolitana
de Londrina;
promover o planejamento do sistema viário e do trânsito, bem como promover estudos, elaborar
projetos e emitir pareceres sobre a sinalização urbana, em conformidade com a legislação
urbanística;
promover o planejamento do sistema viário, do trânsito E DO TRANSPORTE, bem como promover
estudos, elaborar projetos, PLANO DE MOBILIDADE e emitir pareceres sobre a MOBILIDADE
URBANA, em conformidade com a legislação urbanística; - DENISE
APROVADO POR UNANIMIDADE
propor medidas, projetos e programas que visem garantir o planejamento e o desenvolvimento
urbano integrados; MIGUEL
propor medidas, projetos e programas que visem garantir o planejamento e o desenvolvimento
MUNICIPAL; - MIGUEL
APROVADO POR UNANIMIDADE
realizar levantamento de uso e ocupação do solo para fins de cadastro técnico, promovendo a
permanente atualização da base cartográfica do Município;
realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação urbana da cidade e dos distritos.
IPPUL MIGUEL CARLOS VILSON OLAVO CICERO
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. – ELISA
APROVADO POR MAIORIA

PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ART. 137:
XIII. realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação DO MUNICÍPIO com a
organização de estrutura interna de geoprocessamento aplicada ao planejamento urbano.
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Justificativa: incluir a possibilidade de aprimoramento tecnológico das ferramentas de monitoramento e
planejamento urbano do IPPUL.
IPPUL E MIGUEL
APROVADA POR UNANIMIDADE
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. 138. O 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 Participativo Municipal. SOLANGE (RETIRADO) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Art. 139. São diretrizes para o desenvolvimento do SIPLAM: IPPUL (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
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 às 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 às 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;
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 contínuo
aperfeiçoamento do SIPLAM; e
IX.
fornecer informações para a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais.
PROPOSTA ADITIVA DO IPPUL PARA O ART. 139:
Art. 139. São diretrizes para o desenvolvimento do SIPLAM:
X. estruturar e implantar o Cadastro Técnico Multifinalitário.
Justificativa: incluir a possibilidade de aprimoramento tecnológico das ferramentas de planejamento e
gestão municipal em diversas áreas de atuação com o registro de informações sobre os trabalhos
desenvolvidos pelas Secretarias Municipais numa mesma base dedados.
APROVADA POR UNANIMIDADE
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR
Art. 140. A avaliação do Plano Diretor deverá ser feita, por meio de Conferência de Avaliação do Plano
Diretor, a cada 03 (três) anos, a contar da data de publicação desta Lei. IPPUL GILSON (AUSENTE)
ROSANGELA (AUSENTE) CICERO (AUSENTE) VILSON (RETIRADO)
PROPOSTA MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ART. 140:
Art. 140. A avaliação do Plano Diretor deverá ser feita, por meio de Conferência de Avaliação do Plano
Diretor, a cada 03 (três) anos, a contar da data de publicação desta Lei, ocasião em que se dará a
eleição de conselheiros do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina.
Justificativa: incluir a possibilidade de realizar a eleição de conselheiros no mesmo evento das
Conferências de avaliação do PD a fim de otimizar recursos e tempo.
APROVADO POR UNANIMIDADE
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 140
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

421

Prefeitura Municipal de Londrina

Art. 140. A avaliação do Plano Diretor deverá ser feita, por meio de Conferência de Avaliação do Plano
Diretor, a cada 02 (dois) anos, a contar da data de publicação desta Lei.
RETIRADO
Art. 141. O Conselho e o IPPUL serão os órgãos responsáveis pela operacionalização do processo de
avaliação e revisão do Plano Diretor. FRANCESCA GILSON (AUSENTE) CICERO (AUSENTE) OLAVO
(AUSENTE)
PROPOSTA MODIFICATIVA CÍCERO: Art. 141
Art. 141. O Conselho e o IPPUL serão os órgãos responsáveis pela operacionalização do processo de
revisão do Plano Diretor.
APROVADO POR MAIORIA
Art. 142. 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. GILSON (AUSENTE) CARLOS (AUSENTE) VALDEIR (RETIRADO) VILSON
(RETIRADO)OLAVO (AUSENTE) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Parágrafo único. As secretarias e conselhos municipais, de acordo com as diretrizes definidas nesta Lei,
deverão efetuar avaliações setoriais que serão encaminhadas ao Conselho. GILSON (AUSENTE) VILSON
(RETIRADO)

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
Art. 143. Entende-se por instrumento de democratização aquele que tem por objetivo promover a gestão
municipal descentralizada e participativa. MIGUEL
Art. 143. Entende-se por instrumento de democratização aquele que tem por objetivo promover a gestão
municipal descentralizada e participativa E DELIBERATIVA. – MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
Art. 144. São instrumentos de democratização: IPPUL (RETIRADO) AYOUB (RETIRADO) (LUCIO RETIROU
DESTAQUE)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

audiências públicas;
conferências públicas;
conselhos;
estudos de impacto de vizinhança - EIV;
iniciativa popular de projetos de lei;
referendo popular e plebiscito;
orçamento participativo;

Art. 145. Será assegurada pelo Poder Executivo a participação da população na gestão municipal.
Art. 146. 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. GILSON (AUSENTE)
Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser feita com antecedência mínima
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. FRANCESCA ELISA (RETIRADO) OLAVO (AUSENTE)
Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser feita com antecedência mínima
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 O CALENDÁRIO PARA NÃO COINCIDIR
COM OUTROS EVENTOS, CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. - FRANCESCA
APROVADO POR MAIORIA
Art. 147. Os instrumentos mencionados neste Capítulo serão regidos por legislação complementar,
observadas as disposições desta Lei. GILSON (AUSENTE) (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
Seção I
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Das Audiências Públicas
Art. 148. A Audiência Pública é um instrumento de participação popular aberto a indivíduos e grupos sociais
em geral, visando a conferir legitimidade à 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. MIGUEL (RETIRADO)
Art. 149. As Audiências Públicas serão promovidas pelo Município 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. GILSON (AUSENTE) FRANCESCA (CICERO RETIROU DESTAQUE) (LUCIO
RETIROU DESTAQUE)
Art. 149. 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. – FRANCESCA
APROVADO POR MAIORIA
Seção II
Das Conferências Públicas
Art. 150. As Conferências Públicas terão por objetivo a mobilização do Poder Público Municipal e da
sociedade civil na elaboração e avaliação das políticas públicas, em que serão discutidas as metas e
prioridades para o Município. GILSON (AUSENTE) FRANCESCA (CICERO RETIROU DESTAQUE) (LUCIO
RETIROU DESTAQUE)
Art. 150. 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. - FRANCESCA
APROVADO POR MAIORIA
Art. 151. O instrumento da Conferência Pública deverá ser regulamentado em legislação própria, mantidas
as regras já existentes em legislações específicas. SOLANGE (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 152. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei n°. 10.637/2008. AYOUB MIGUEL RUBENS CARLOS (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
1º: O 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. –
MIGUEL.
APROVADO POR UNANIMIDADE
2º: CABERÁ AO EXECUTIVO MANTER NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA UMA AGENDA PÚBLICA
PARA FAZER CUMPRIR OS OBJETIVOS DESTA LEI. – MIGUEL
APROVADO POR UNANIMIDADE
Parágrafo Único. O Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Ações e Investimentos, para incorporação ao plano plurianual,
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Estatuto da Cidade. ROSANGELA MIGUEL
IPPUL
1º: 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. - MIGUEL
APROVADO POR MAIORIA
2º: O PODER PÚBLICO NÃO PODERÁ IMPEDIR O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS
DE EVENTUAIS OCUPANTES DE IMÓVEIS QUE NÃO CUMPREM SUA FUNÇÃO SOCIAL. – MIGUEL
Favoráveis: 15
Contrários: 17
Abstenções: 6
REPROVADA POR MAIORIA
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PROPOSTA ADITIVA DO- RUBENS VENTURA
Art. xx. Sobrevindo nova legislação de uso e ocupação do solo, ficam assegurados os usos permitidos pela
legislação revogada, desde que devidamente instalada ou edificada, porém, a propriedade somente atenderá
sua função social se submeter à nova legislação ambiental, sanitária e de posturas municipais.
Parágrafo Único. A propriedade que desatender ao dispositivo no caput deste artigo será sancionada com
as penalidades previstas nas respectivas legislações desatendidas
Justificativa: É preciso criar uma regra de transição entre aquilo que está atualmente
permitido/tolerado/estimulado pelo Plano Diretor e suas peças atuais e as leis vindouras no futuro. Se de um
lado está presente o direito adquirido daquele que investiu, de outro, está o direito da coletividade no uso do
solo nos termos da Lei. Portanto, os usos do solo urbano, daquele que investiu, edificou e colocou em
operação a sua atividade, no entanto, esse direito adquirido à manutenção das atividades deve se
subordinar, ou seja, seguir, aquilo que a nova legislação ambiental, sanitária e de posturas municipais.
Assim, por exemplo, um estabelecimento industrial que esteja instalado e funcionando e que tem o seu
entorno modificado para uma área residencial, tem o direito de permanecer explorando aquela atividade no
local, porém, deve se adequar à nova legislação urbanística do município, devendo, portanto, adequar os
níveis de poluição, de produção de ruídos, etc.
REPROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA ADITIVA - RUBENS VENTURA
Art. xx. Os instrumentos jurídicos e urbanísticos previstos no Artigo 72, inciso II, alíneas a, b, c serão objetos
de lei específica a ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no prazo de 180 dias a contar
da publicação desta lei.
Justificativa: É preciso um artigo de Lei no Plano Diretor visando compelir o poder Executivo a remeter
projeto de lei regulamentando o Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsório; o IPTU Progressivo e a
Desapropriação-sanção, a fim de se evitar com que as disposições do Plano Diretor não fiquem “capenga” e
se tornem apenas mera ficção jurídica.
Embora já exista projeto em tramitação na Câmara Municipal de Londrina, o projeto não contempla as novas
disposições aprovadas por esta Lei, pelo que é preciso submeter uma nova proposição legislativa, seja
através de um projeto de Lei novo, seja aproveitando o processo legislativo já em trâmite.
REPROVADA POR MAIORIA
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ANEXO I MIGUEL RENATO LUCIANO ROSANGELA (AUSENTE) AYOUB ALDERI (RETIRADO)
VILSON RODRIGO RICARDO CICERO (AUSENTE) OLAVO (AUSENTE) IPPUL (LUCIO RETIROU
DESTAQUE)
MAPA 01 - MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

PROPOSTA CONCEITUAL: NOVA CONFERENCIA PARA DISCUSSÃO EXCLUSIVA DOS ANEXOS
(MAPAS) – VILSON
REPROVADA POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO I
O Anexo I precisa de revisões referentes aos macrozoneamentos urbanos e as delimitações e
classificações e nomenclaturas das macrorurais. 2) A representação gráfica deve retirar as
condicionantes ambientais e os núcleos urbanos, visto que não estão todos identificados. 3) A mancha
que equivale ao Setor de Centralidade Rural (SCR) é muito extensa. Apesar de já prevista como área
urbana no Plano diretor anterior, o perímetro linear entre os Distritos de Irerê e Paiquerê não teve
nenhuma ocupação, possivelmente em razão de toda a declividade da área e das más condições do
sistema viário. 4) Falta nominar as Macrozonas Urbanas (UM) dos distritos. 5) A
nomenclatura/classificação de Macrozona Rural de Agricultura Comercial (MR-AC) não possui um
caráter homogêneo, dentro dos limites sugeridos e que se destaque das demais áreas do entorno. A
predominância é igual a do restante do território municipal. Sendo aprovada essa proposta é necessário
ajustar o Art.21
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

425

Prefeitura Municipal de Londrina

PROPOSTA ADITIVA E MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ANEXO I
MAPA 01 - MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

FAVORÁVEIS: 21
CONTRÁRIOS: 15
ABSTENÇÕES: 0
APROVADA POR MAIORIA
Observação: Os limites das Macrozonas são orientativos e estarão sujeitos a compatibilização com as
leis complementares. APROVADO POR MAIORIA
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ANEXO II GILSON MIGUEL ROSANGELA (AUSENTE) LUCIANO RENATO AYOUB ALDERI VILSON
RODRIGO RICARDO CICERO (AUSENTE) OLAVO (AUSENTE) IPPUL ELISA (LUCIO RETIROU
DESTAQUE)
MAPA 02 - MACROZONEAMENTO URBANO DE LONDRINA

PROPOSTA MODIFICATIVA PARA O ANEXO II – GABRIELA
Criação dentro do Macrozoneamento (UM-C de consolidação e IM-C SAE Atividades Especializadas),
UM-DC Desenvolvimento Controlado nos bairros parte do Jd. Shangri-lá A, onde atualmente possui o
Zoneamento ZR2 e na íntegra do Vale dos Tucanos.
Justificativa: os macrozoneamentos que esses bairros foram incluídos não atendem às características
que os moradores locais querem para o seu desenvolvimento.
(AUSENTE)
PROPOSTA MODIFICATIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO II
1)Rever delimitações que estão sendo realizadas pelos eixos viários, desprezando o fato das vias terem
características similares em ambas as faces. 2) Rever setor de atividades especializadas: excluir áreas
entre anel de integração e 10/12. 3) Marcar eixos da 10/12, 369, 545, L-O, Winston Churchill. 4) Excluir
da UM-C (Macrozona Urbana de Consolidação) as áreas entre Anel de integração e ferrovia. 5) UM-UM
(Macrozona Urbana de Uso Misto) rever nova delimitação enfocando industrialização ou uso
residencial/lazer. Lembrar que diversas áreas ao longo da ferrovia tem sofrido pressão para adensar a
despeito da importante estrutura ferroviária. A pequena porção incluída a sudoeste é uma área confinada
por córregos! Quais serão os custos para travessia desses córregos frente a necessidade de ocupação
horizontal da cidade.
(AUSENTE)
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PROPOSTAS VILSON –
1) MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO VIGENTE;
REPROVADO POR MAIORIA
2) PROPOSTA MODIFICATIVA: AMPLIAR O PERÍMETRO URBANO AO NORTE, ATÉ O LIMITE DO
MUNICÍPIO;
REPROVADO POR MAIORIA
3) PROPOSTA MODIFICATIVA: AMPLIAR O PERÍMETRO URBANO AO SUL, ATÉ O LIMITE DA
ZONA DE AMORTECIMENTO DA MATA DOS GODY.
FAVORÁVEIS: 17
CONTRÁRIOS: 20
ABSTENÇÕES: 0
REPROVADO POR MAIORIA
PROPOSTA MODIFICATIVA ALDERI – ANEXO II (MAPA 02 - MACROZONEAMENTO URBANO DE
LONDRINA)
1 – Que tenhamos 2 anexo II: Anexo IIA e Anexo IIB
2 – o ANEXO IIA é o que vocês estão propondo como ANEXO II e tem como limite o que vocês chamam
de “PROPOSTA DE PERIMETRO URBANO”
3 – O anexo IIB é o que eu estou propondo e tem como limite o que vocês chamam de “PERIMETRO
URBANO ATUAL”
4 – Aprovaríamos os dois, ANEXO IIA e ANEXO IIB, observando porém que o limite estabelecido no
ANEXO IIB dependerá da liberação daquela área por parte do Juiz da referida ação, enquanto isto não
ocorrer o perímetro urbano será aquele estabelecido no ANEXO IIA.
Justificativa:
- Considerando que a Lei nº 7484 de 20/07/1998 estabeleceu que a área assinalada como “PROPOSTA
ALDERI” estava dentro do perímetro urbano;
- Considerando que a liminar concedida pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DE LONDRINA nos autos nº 18657-05.2015.8.16.0014, de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida por MEIO
AMBIENTE EQUILIBRADO suspendeu os efeitos da lei que instituiu aquela área como dentro do
perímetro urbano;
- Considerando que, extraoficialmente, o IAP reconhece que a zona de amortecimento criada em 2002
invadiu a área que já era urbana e que alterará o perímetro da zona de amortecimento, liberando a
referida área;
- Considerando que, pela análise dos despachos constantes dos autos, a Ação Civil Pública caminha
para a decisão final;

FAVORÁVEIS: 15
CONTRÁRIOS: 21
ABSTENÇÕES: 0
REPROVADO POR MAIORIA
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PROPOSTA ADITIVA E MODIFICATIVA DO IPPUL PARA O ANEXO II
MAPA 02 - MACROZONEAMENTO URBANO DE LONDRINA

Observação: Os limites das Macrozonas são orientativos e estarão sujeitos a compatibilização com as
leis complementares.
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ANEXO III
GLOSSÁRIO
ELIANE (ENCAMINHAMENTO): NÃO VOTAÇÃO DO GLOSSÁRIO
APROVADO POR MAIORIA
I - Afastamento ou recuo: distância mínima que deve ser observada entre as edificações e as divisas
do lote, constituindo-se em afastamento frontal, lateral e de fundo; LUCIANO (RETIRADO)
II - Agricultura Familiar: modalidade de agricultura cujos estabelecimentos se enquadram
simultaneamente em três nas seguintes condições fundamentais: GILSON (AUSENTE)MIGUEL
FRANCESCA
(a) direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor;
(b) trabalho familiar superior ao trabalho contratado;
(c) estabelecimentos devem possuir área máxima inferior a 15 vezes o módulo fiscal médio regional.
PAULO (AUSENTE)
(c) estabelecimentos com área não superior a 48 hectares, o que corresponde a 04 vezes o módulo
fiscal municipal
PROPOSTA MODIFICATIVA DO PAULO PARA O INCISO II
(C). Não detenha, a qualquer título, área superior a 4 módulos fiscais conforma a Lei Federal Nº
11.326/2006.
III - Agroquímicos: adubos químicos e agrotóxicos em geral, incluindo herbicidas, fungicidas, acaricidas
e outros;
IV - Agrossilvipastoril: conjunto das atividades relativas à agricultura, silvicultura e pecuária;
V - Área computável: área construída que é considerada no cálculo da área máxima de construção
permitida no lote; ELISA
VI - Área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação, calculada pelo seu
perímetro externo; GILSON FRANCESCA
VII - Área não computável: área construída que não é considerada no cálculo da área máxima de
construção permitida no lote; ROSANGELA
PROPOSTA ADITIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO III INCISO VII
Inciso VII – Área não computável: área construída que não é considerada no cálculo de área máxima de
construção permitida no lote, incluindo garagem e as áreas de uso comum (sanitário, escada, elevador,
circulação e depósito);
JUSTIFICATIVA: É necessário especificar áreas não computáveis. Este esclarecimento é essencial.
VIII - Área Não Edificável: área dos terrenos onde não é permitida qualquer edificação;
IX - Área Total do Parcelamento: área abrangida pelo loteamento ou desmembramento, com limites
definidos conforme documento público do Registro de Imóveis;
X - Áreas Verdes: áreas 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;
XI - 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; SOLANGE
XII - Cadeias Produtivas Complexas: sistema que envolve processos produtivos em constante
modernização e otimização, incluindo as várias etapas de processamento até o consumidor final;
MIGUEL
XIII - Coeficiente de Aproveitamento: relação entre a área construída máxima permitida no lote para a
zona em que se localiza e a área do lote, excluída a área não-computável;
XIV - Coeficiente de Aproveitamento Básico: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, outorgado gratuitamente;
XV - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, outorgado onerosamente ou gratuitamente como incentivo, definido de
acordo com a capacidade de suporte e impactos decorrentes do adensamento construtivo e
populacional; GILSON FRANCESCA
XVI - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: relação entre a área edificada, excluída a área nãocomputável, e a área do lote, abaixo do qual ele será considerado subutilizado;
XVII - Condomínio Urbanístico: divisão de um imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação,
às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

430

Prefeitura Municipal de Londrina

abertura de ruas de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao perímetro do
condomínio; GILSON ROSANGELA IPPUL FRANCESCA

PROPOSTA ADITIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO III INCISO XVII
XVII – Condomínio urbanístico ou Condomínio de Lotes: divisão de um imóvel em unidades
autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos
condôminos, sendo admitida a abertura de ruas de domínio privado e vedada a de logradouros públicos
internamente ao perímetro do Condomínio
Justificativa: Este é o condomínio de lotes da Lei 13465/2017, Capítulo VI, que alterou o Código
Civil. A sugestão visa compatibilizar os conceitos
XVIII - Economia Solidária: conjunto de experiências econômicas que compartilham alguns traços
constitutivos e essenciais de solidariedade, cooperação mútua e autogestão comunitária;
XIX - Estrutura Urbana: conceito que engloba o conjunto de infraestrutura urbana, desenho urbano,
serviços e equipamentos públicos;
XX - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): estudo técnico elaborado de forma a analisar os efeitos
positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e em suas proximidades, devendo observar, no mínimo, as questões de adensamento
populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária,
geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação, iluminação, paisagem urbana e
patrimônio natural e cultural; GILSON FRANCESCA
XXI - Fração Mínima: área mínima permitida para cada fração ideal em condomínio ou loteamento
fechado;
XXII - Habitação de Interesse Social (HIS): empreendimento habitacional destinado à população com
renda familiar mensal limitada a 06 (seis) salários mínimos; GILSON VALDEIR CICERO IPPUL
FRANCESCA
XXIII. Imóveis Urbanos Contíguos: imóveis limítrofes com outros imóveis urbanos, separados por uma
ou mais divisas;
XXIV - Impacto Urbanístico: impacto físico-funcional na paisagem urbana, no meio socioeconômico e
cultural, causado por um empreendimento ou uma intervenção urbana;
XXV - Incomodidade: relativo a incômodo;
XXVI - Incômodo: potencialidade ou efeito gerado pela atividade incompatível com o bem-estar coletivo
e os padrões definidos para uma determinada área;
XXVII - Logística: parte do gerenciamento da cadeia produtiva que planeja, implementa e controla o
fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos
acabados, bem como as informações a eles relativas; MIGUEL
XXVIII - Logradouro Público: espaço de propriedade pública e de uso comum e/ou especial da
população destinados a vias de circulação e espaços livres;
XXIX - 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 à via de circulação
pública servida de infraestrutura básica e cujas dimensões devem atender aos índices urbanísticos
definidos pela Lei do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo para a zona em que se situe;
ELISA
XXX - Parcelamento do Solo: subdivisão de gleba sob a forma de loteamento para fins urbanos,
desmembramento ou desdobro; ROSANGELA
PROPOSTA SUPRESSIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO III INCISO XXX
Inciso VII – Parcelamento do Solo: subdivisão de gleba sob a forma de loteamento para fins urbanos e
desmembramento ou desdobro;
JUSTIFICATIVA: excluir o desdobro. Esta não é uma modalidade existente na Lei 6766/79 – Lei Federal
de Parcelamento do Solo Urbano.
XXXI - Pavimento: espaço construído em uma edificação, compreendido entre dois pisos sobrepostos
ou entre o piso e o teto;
XXXII - Pólo Gerador de Tráfego: uso ou atividade cujo funcionamento gera interferências no tráfego do
entorno, impondo necessidades de área para estacionamento, embarque e desembarque de
passageiros, carga e descarga de mercadorias;
XXXIII - Potencial Construtivo: produto resultante da multiplicação da área do lote pelo Coeficiente de
Aproveitamento da zona em que se localiza;
XXXIV - Residencial Multifamiliar: edificação destinada a mais de uma unidade habitacional;
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XXXV - Residencial Unifamiliar: edificação destinada à moradia para uma única família;
XXXVI - Sistema Viário: área utilizada para via de circulação, parada ou estacionamento de
pedestres ou veículos;
XXXVII - Solo: compreende o espaço terrestre, subterrâneo e aéreo, este último abrangendo qualquer
elemento natural ou construído, visível da área pública e passível de exploração econômica; GILSON
ROSANGELA FRANCESCA
PROPOSTA ADITIVA DA ROSANGELA PARA O ANEXO III INCISO XXXVII
XXXVII – Taxa de Ocupação: relação percentual entre a área da projeção horizontal da edificação e a
área do lote, excluídos beirais de até 1,2m (um metro e vinte centímetros).
JUSTIFICATIVA: Visando maior esclarecimento, incluir a expressão “excluídos beirais de até 1,2m (um
metro e vinte centímetros)”, visto que esses não são computados como projeção de edificação para a
finalidade em questão
XXXVIII - Taxa de Ocupação: relação percentual entre a área da projeção horizontal da edificação e a
área do lote;
XXXIX - Taxa de Permeabilidade: relação percentual entre a parte permeável, que permita infiltração de
água no solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote;
XL - Testada: divisa do lote voltada para o logradouro;
XLI - 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.
CICERO (LUCIO RETIROU DESTAQUE)
PROPOSTA ADITIVA CÍCERO: ANEXO III
Incluir a palavra ZEIS e IPTU social e regressivo

ANEXO IV
RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LONDRINA
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4.3. FOTOS DA 2ª CONFERÊNCIA DA REVISÃO DO PDML - 22/08/2018

Credenciamento

Mesa Diretiva dos trabalhos

Leitura dos Destaques

Discussão das propostas

Discussão das propostas

Votação das propostas
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4.4. MEMÓRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEGUNDA CONFERÊNCIA
(PARTE 2 - 22/09)
2ª Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor 2018 / 2028
Memória das atividades realizadas na 2ª Conferência – Parte II
Data
Início
Redator

ITEM

22/09/2018
Local
Auditório da UniCesumar
8h35min
Término 22h06min
Maria Eunice Garcia Ferreira
PAUTA
Assunto
1 Pactuar a Minuta da Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina

RELATOS (deliberações, discussões e outros)
ITEM
Relato
08h35min – Roberta Queiroz deu início à continuidade dos trabalhos com o convite para composição da
mesa diretiva formada pelo Senhor Roberto Alves Lima Junior (presidente do IPPUL), José Vicente Alves
do Soccorro (Diretor de Planejamento Urbano), Elisabeth Alves (Gerente de Pesquisa e Plano Diretor),
Deise Maria de Oliveira Lima Silva (represente do Grupo de Acompanhamento - GA) e Tânia Maria Fresca
(Representante do Grupo de Cooperação Técnica). O presidente da mesa relatou a substituição apenas
do delegado Jair Vicente da Silva por seu respectivo suplente (Euclides Correia). Mencionou que algumas
propostas foram encaminhadas durante a semana ao IPPUL, no entanto algumas não tinham sido objeto
de destaques (artigos 129, 28 e 31). Solicitou para aqueles que não encaminharam suas propostas por email, que as fizessem em exposição verbal no momento oportuno. Após estes informes passou a palavra
para Elisabeth Alves que iniciou a leitura dos destaques na Minuta da Lei Geral. Destaques: Artigo 2º Eliane Tomiasi Paulino e Lúcio Brandão retiraram o destaque. §1º - Elisa Koyama –salientou que os
documentos não foram entregues no prazo estabelecido em lei. Miguel Etiguer solicitou Ordem: –
ressaltando que este assunto já foi apreciado anteriormente; Ana Bárbara de Toledo Jorge (SINDUSCON)
questionou que os relatórios serão incluídos sem serem lidos pelos delegados; Vilson Rodrigues da Silva
Rodrigues considerou que não podemos ser tangidos como “bois no curral”, condicionados a aceitar algo
que desconhecem. Roberto Alves Lima Junior esclareceu sobre a responsabilidade dos técnicos e
coordenador pelo diagnóstico da realidade de Londrina. Dimas Soares Junior solicitou que voltemos à
análise dos destaques e que fosse dada condução aos trabalhos, pois os relatórios, por sua natureza, têm
que ter responsabilidade técnica e isso é atribuição do IPPUL. Ayoub Hanna Ayoub, que havia pedido
destaque no item, solicitou que o texto proposto pelo IPPUL permanecesse na íntegra, em respeito ao
trabalho técnico do IPPUL. VOTAÇÃO: aprovado manutenção do Artigo (Parágrafo 1º). Cícero Cipriano
Pinto ressaltou que o microfone fixo não dava celeridade aos trabalhos, questionando que esta decisão
não passou pela Plenária. O presidente da mesa referiu que a metodologia e a organização dos trabalhos
era de competência do IPPUL. Eliane Tomiasi Paulino solicitou aos delegados que fizeram destaques, que
conforme a leitura, que se posicionasse perto dos microfones. Inciso II – Destaque realizado por
Rosangela Teruel / Paulo Gonçalves da Silva / Lúcio Brandão – Rosangela Teruel não estava presente na
plenária e não houve manifestação por alguém do segmento; Paulo e Lúcio retiraram o destaque. Inciso III
– Lúcio Brandão solicitou acréscimo ao texto do inciso – VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Inciso IV
– Lúcio Brandão retirou o destaque e Carolina Benek apenas solicitou correção do texto. Valdeir Sampaio
pediu que se mantivesse a proposta do texto (proposta de manutenção do texto aprovada por maioria).
Gilson Jacob (representado por Miguel Etiguer) retirou o destaque. VOTAÇÃO: manutenção da proposta
do IPPUL – correção do texto. Inciso V- Luciana Paiva (IPPUL) defendeu a proposta aditiva do IPPUL.
VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade a inclusão do inciso V. Art. 2º: §1º - Rosangela Teruel (ausente)
tinha proposta aditiva para este item; Cícero Cipriano Pinto referiu que mesmo ela não estando presente,
que a proposta era pertinente. Mesa abriu para a possibilidade de alguém do segmento se manifestar.
Não houve manifestação. Parágrafo 2º - Elisa Koyama retirou o destaque. Parágrafo único do Artigo 4º Gilson Jacob (representando por Miguel Etiguer) – Retirou a proposta, visto já ter sido contemplada pela
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correção textual do IPPUL. Cícero Cipriano Pinto salientou perder tempo pelo fato de ir até o microfone
para retirar o destaque. Artigo 5º - Eliane Tomiasi Paulino sugeriu que se incluísse a palavra “e do campo”.
Vilson Rodrigues da Silva acha pertinente “município”. Eliane Tomiasi Paulino acha pertinente
campo/cidade, pois as atividades nestes setores são específicas. Bruno de Camargo concordou com a
proposta da delegada Eliane. VOTAÇÃO: proposta aprovada por maioria – com abstenção do Cícero
Cipriano Pinto. Inciso V – Solange Batigliana - proposta aditiva. Roberto Alves Lima Junior esclareceu que
este item já foi contemplado – Solange retirou destaque. Inciso VII – Lúcio Brandão retirou o destaque –
Teresa Mendes de Souza se fazia ausente e membros do Movimento Popular não se manifestaram. Artigo
6º - Eliane Tomiasi Paulino pediu que fosse incluído “e ao campo”. Miguel Etiguer justificou a solicitação
da delegada Eliane atende às reivindicações e retirou o destaque. VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade.
Elaine Galvão retirou sua proposta. Artigo 7º - Solange Batigliana retirou o destaque, atendida pela
correção textual feita pelo IPPUL. Artigo 9º - correção para padronização do texto – tirado a palavra
participação. Artigo 10º - Delegado Miguel retirou o destaque. Artigo 11 - Vilson Rodrigues da Silva pede
modificação no texto, dizendo que a função social da propriedade “deverá” atender. Proposta reprovada
por maioria. Incisos I, II e III – Destaque de Eliane Tomiasi Paulino e Vilson Rodrigues da Silva retirou o
destaque. Eliane ressaltou que sobre “parâmetros de urbanização e agrários”. Karina Beatriz Kreling
Ozório (COHAB) – ressaltou estar aprendendo, mas que entende que o Plano Diretor é urbano e não há
necessidade de sempre incluir urbano/rural. Roberto Alves Lima Junior esclareceu que o Plano Diretor
deve atender todo o território do município (urbano e rural), conforme o Estatuto da Cidade preconiza.
Eliane Tomiasi Paulino ressaltou que devem ser usados os conceitos certos sob o ponto de vista jurídico
há dois territórios – urbano e rural. A cidade é o núcleo urbano do município. Trata-se de um processo
construtivo sendo necessário dar voz e responder aos esclarecimentos. Vilson Rodrigues da Silva
considera que texto complementar é “encheção de linguiça”. Jefferson Callegari defendeu a manutenção
do texto do IPPUL. Eliane Tomiasi Paulino evidencia que estava entendendo que o Vilson Rodrigues da
Silva estava propondo apenas trocar as palavras “poderá por deverá”. Em relação à retirada do restante
do texto, não concorda. Bruno de Camargo também defendeu a manutenção da proposta do texto.
VOTAÇÃO: proposta do Vilson Rodrigues da Silva (caput) – Reprovada por maioria. VOTAÇÃO da
proposta da delegada Eliane Tomiasi Paulino – Aprovada por maioria. Vilson Rodrigues da Silva trouxe as
propostas por escrito e pediu para entregar para a equipe de apoio. Artigo 12 – correção textual – IPPUL.
§1º delegados retiram os destaques. §2º - Vilson Rodrigues da Silva retirou o destaque. §3º - Elisa
Koyama sugeriu supressão justificando que este deve estar contido na lei de uso e ocupação do solo.
Roberto Alves Lima Junior ressalta que Coeficiente Único não é igual valor unitário. Eliane Tomiasi Paulino
diz que deve ser mantido o inciso, pois a supressão compromete os princípios gerais de tudo que está
sendo feito. Jefferson Callegari defende a manutenção do inciso para atender os parâmetros urbanísticos.
Vilson Rodrigues da Silva pede esclarecimento – temos situações distintas no município e que adotado um
único coeficiente a cidade vai ficar parada. Roberto Alves Lima Junior ressaltou que esta se tratando de
replica. Jefferson Calegari apontou que o coeficiente máximo/mínimo não indica que a cidade vai ficar
engessada. Bruno de Camargo colocou que a aplicação dos eventuais instrumentos previstos no Plano
Diretor é a forma de tornar uma cidade democrática, fazendo contribuir também aqueles que se
beneficiam de alguma forma da cidade. Karina Beatriz Kreling Ozório pede que seja esclarecido o que o
IPPUL quer dizer quando fala coeficiente único, pois não está claro a redação sobre o coeficiente único. O
presidente da mesa responde que o Plano Diretor de São Paulo usa esta metodologia e já está previsto o
aproveitamento básico. Dimas Soares Junior refere se tratar de uma questão chave a citação da palavra
coeficiente básico. Defende a defesa do texto já proposto pelo IPPUL. Vilson Rodrigues da Silva
perguntou se já tem coeficiente definido (pergunta feita ao Bruno de Camargo). Bruno de Camargo
responde “isso será definido nas leis específicas”. Olavo Batista diz que se já será feito estudo em uma lei
específica não cabe aqui aprovar esse coeficiente. Elisa Koyama sugere que seja tirado o parâmetro
único/aproveitamento básico – para ser votado no momento de lei especifica. Roberto Alves Lima Junior
coloca em VOTAÇÃO – supressão reprovada por maioria, mantendo a correção textual. Artigo 14 –
Proposta aditiva de Gabriela Fontoura e do IPPUL. IPPUL retirou destaque. VOTAÇÃO: favoráveis 20;
contrários 10; abstenções 19 – Aprovada por maioria. Artigo 17 – delegado Miguel Etiguer solicitou incluir
a palavra deliberação no texto dos parágrafos 17 e 18. Vilson Rodrigues da Silva não concordou com o
termo deliberação, pois no conselho não se tem condições técnicas para deliberar. Eliane Tomiasi Paulino
coloca a necessidade de conhecer o Plano Diretor como instituição da política urbana. Apontou como
exemplo que o Conselho Rural delibera. Cícero Cipriano Pinto considera que o Conselho tem que nascer
com um princípio deliberativo. Miguel Etiguer refere que não se trata de um jogo de palavras – Conselhos
municipais não são conselhos técnicos – O Conselho da Cidade é parte do controle social, já os técnicos
Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

435

Prefeitura Municipal de Londrina

são: IPPUL/COHAB etc. Dimas Soares Junior: estamos construindo um processo democrático e
representativo da sociedade, sendo necessário caminhar para um conselho que tenha um papel
deliberativo. Eduardo Ribeiro Bueno Neto (CODEL): não entrando no mérito da preocupação com a
resposta do Poder Público em conseguir fazer ações (alvarás) esta amarração em ser deliberativo pode
atrasar ainda mais os processos. Vilson Rodrigues da Silva diz acreditar ser um exercício democrático e
que a discussão pode levar a engessar a máquina pública. Bruno de Camargo defendeu a ideia de como o
texto esta redigido, pois todo conselho é deliberativo em seu âmbito. VOTAÇÃO: proposta aprovada por
maioria (VOTAÇÃO em bloco art. 17 e 18). Artigo 19: Eliane Tomiasi Paulino, Miguel Etiguer (Gilson),
Gabriela Fontoura e Cícero Cipriano Pinto retiram destaque. Vilson Rodrigues da Silva: inciso II – quer
acrescentar “em terrenos públicos e privados”. Cícero Cipriano Pinto fez a proposição de que todos os
textos onde aparece público e privado – que seja uniformizado todo texto da lei. Roberto Alves Lima Junior
esclareceu que segundo o Regimento aprovado, “hoje não cabe mais destaque”, pois não tinham feito
destaque no inciso. Miguel Etiguer esclareceu que cada frase tem seu contexto, não cabendo
uniformização de todo texto. VOTAÇÃO: proposta aprovada por maioria de alteração textual. Inciso XIII –
Miguel Etiguer e IPPUL retiraram o destaque; Inciso XV –, Gabriela Fontoura e Edvaldo Viana retiraram o
destaque. Proposta modificativa do inciso XV de Lúcio Brandão – aprovada por maioria. XVI – Vilson
Rodrigues da Silva Rodrigues da Silva retirou o destaque. Inciso XX - Lúcio Brandão, Gabriela Fontoura e
Gilson Jacob (representado) retiraram o destaque. Proposta aditiva ao Artigo 19 por Gabriela Fontoura aprovada por maioria. Artigo 20 – Ayoub Hanna Ayoub referiu que no Parágrafo Único, representando
CONSEMMA – quer acréscimo de alínea “c” - setor de conservação do Ribeirão dos Apertados (justificado
ser importante eixo de ligação entre a Mata dos Godoy e Rio Tibagi). Luciano Noremberg retirou destaque.
Vilson Rodrigues da Silva apresenta proposta modificativa para o Caput. Gabriela Fontoura apresentou
proposta Aditiva para o inciso II – pois não concordou com o adensamento proposto. Miguel Etiguer, em
nome de Gilson Jacob – propôs o acréscimo da palavra “lazer” ao Parágrafo Único - item a – 3. Vilson
Rodrigues da Silva pediu esclarecimento: hoje já existe legislação especifica sobre questão ambiental,
qual é a proposta do Miguel Etiguer. Miguel Etiguer: o CONSEMMA propõe mecanismos para a
manutenção do Ribeirão dos Apertados. Eliane Tomiasi Paulino: uma legislação especifica como a APP
não é suficiente para suprimir a proposta apresentada pelo Professor Miguel. Alderi Luiz Ferraresi referiu
que o pedido de inclusão do item não se fundamenta em um estudo que comprove esta solicitação. Na
zona sul de Londrina que trata da questão da Mata dos Godoy, há uma preocupação grande com o
corredor de ligação do Tibagi e o Córrego dos Apertados. Bruno de Camargo esclareceu as escolhas e
métodos para a determinação das macrozonas. Legislação já define fase de preservação e a legislação
não exige restrições quanto a ocupação agrária. Carolina Benek defendeu a proposta do IPPUL sendo que
todas as macrozonas já foram objeto da apreciação técnica. Ayoub Hanna Ayoub: Há ponderação dos
técnicos do IPPUL em pensar no futuro e não podemos pensar na cidade de 30 anos atrás, que não é a
mesma de hoje e não será a mesma do futuro. Há de se considerar o novo adensamento da cidade. O
presidente da mesa enfatizou que o perímetro e o zoneamento serão definidos nas leis complementares.
Ana Galinari esclareceu que a diretriz colocada por Gabriela Fontoura já esta contemplada no Art. 65.
Cícero Cipriano Pinto coloca sua preocupação com a questão dos limites já esclarecidos pela mesa,
pedindo que conste a portaria que especifica. Ayoub Hanna: a sugestão do Item “c” como setor de
recuperação dos Apertados. Roberto Alves Lima Junior pediu esclarecimento, questionando se será nos
mesmos moldes, ou seja na mesma formatação do texto. Sim. Paulo Gonçalves da Silva retirou o
destaque. Vilson Rodrigues da Silva: contraponto a proposta do delegado Ayoub, em se tratando a região
sul, com proibição de tudo e precisamos rever e agilizar o processo de propriedade. Eliane Tomiasi
Paulino ressaltou que o direito de propriedade se condiciona à sujeição de parâmetros do coletivo e de
proteção ambiental, não suprimindo ao cálculo privado e imediato. Luciana Luquez: o Plano Diretor
envolve o setor ambiental como assunto geral. Os outros ordenamentos ambientais serão em leis
específicas, como a do zoneamento ambiental, código ambiental, etc. Ayoub Hanna salientou que a
“mesma lei geral que protege o banheiro do Vilson Rodrigues da Silva protege ao interesse ambiental” – a
sobreposição de zoneamento da região vai preservar o setor de ocupação especifica. Bruno de Camargo:
não estamos definindo zoneamento e sim macrozoneamento, definindo parâmetros para análises mais
detalhadas nas próximas leis especificas. Luciano Noremberg solicitou que se mantivesse a proposta do
IPPUL da lei atual, se mantendo a zona de expansão urbana. Bruno de Camargo: A zona de proteção
ambiental coincide com a zona de amortecimento. Cícero Cipriano Pinto pediu esclarecimento. Auber
Pereira Silva solicita esclarecimentos em relação às três delimitações propostas no zoneamento. Mesa
esclarece: não estamos fazendo memorial descritivo, portanto o perímetro será objeto da legislação
específica. Auber Pereira Silva: “então fica o mapa como está na lei”. Bruno de Camargo volta a enfatizar
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que as diretrizes gerais dão ênfase aos interesses comuns (coletivos) e não individuais. Luciano
Noremberg se exaltou. Roberta Queiroz pediu à mesa o encaminhamento dos trabalhos. Ayoub Hanna
referiu que retira a proposta considerando a colação feita por Carolina Benek (aplausos). Vilson Rodrigues
da Silva: “em lei não tem sugestões e sim objetividade, neste caso estamos no macrozoneamento. Auber
Pereira Silva toma a palavra e salienta que o lote em questão não esta em perímetro urbano. VOTAÇÃO
do Art. 20 (Caput) – favoráveis 23; contrários 18; abstenções 6. Parágrafo único Inciso I - Aprovado por
maioria; II – (Macrozona urbana), Alínea: a – retirado Gilson Jacob, b – proposta rejeitada por maioria.
Proposta aditiva de Gabriela Fontoura: rejeitada por maioria. Proposta aditiva do IPPUL – Aprovada por
unanimidade. Proposta de parágrafo segundo proposto por Ayoub Hanna – retirada. Artigo 21 – Miguel
Etiguer retirou e referiu que o Gilson Jacob também. Artigo 22 – Vilson Rodrigues da Silva, retirou o
destaque. Miguel Etiguer solicita a inclusão do termo “regularização fundiária”. Paulo Gonçalves da Silva
e Edvaldo Viana retiraram o destaque. Miguel Etiguer salienta que os instrumentos servirão para elaborar
a legislação municipal específica. Proposta supressiva IPPUL – duplicidade no item da descrição dos
instrumentos. Cícero Cipriano Pinto questiona que já foi aprovado no item anterior – já aprovado conforme
o instrumento da cidade, não cabe supressão. Ana Galinari: do artigo 22 ao 34 propõe-se realocação para
o artigo 72 e os seguintes até o 121. Miguel aceita realocar. VOTAÇÃO – em bloco: suprimir todos os
itens do parágrafo Único que mencionam a aplicação prioritária dos instrumentos urbanísticos. Aprovada
por maioria em bloco. Artigo 23 – Vilson Rodrigues da Silva: mudança do texto – Aprovada por maioria. 23
– Miguel Etiguer – Inciso V: aprovada em bloco conforme modificação do Art. 22. Artigo 24 – Valdeir
Sampaio refere que artigos 22 ao 34 suprimido pelo IPPUL estão desconexos em relação ao artigo 73 ao
121. Roberto Alves Lima Junior: evidencia que os itens tratam-se de macrozonas municipais (rurais e
urbanas). Valdeir Sampaio retirou a proposta após explicação técnica solicitada ao IPPUL (feita por
Carolina Benek). Artigo 25 – IPPUL: proposta em bloco já aprovada. Vilson Rodrigues da Silva: proposta
modificativa – aprovada por maioria. Artigo 25 – Renato kriri kA Mrem quer esclarecimentos sobre a
definição jurídica da Reserva Indígena. Auber Pereira Silva que dar sua contribuição dizendo que a
Constituição Federal é clara – T.I não é restrita a nenhum município. Ressalta que o ICMS precisa ser
redefinido na Lei que deve evocar objetividade – Tamarana e Londrina estão se omitindo. Devem se unir e
definir esta situação – Miguel Etinguer faz a proposta em nome do Renato kriri kA Mrem (que não havia
pedido destaque) para alterar o texto. Eliane Tomiasi Paulino refere se preocupar com a questão de
geração de ônus para o município. Ayoub Hanna esclareceu que todo o parágrafo esta definindo objetivos
e o texto proposto por Miguel Etiguer só apresenta a consolidação. Karina Nogueira especifica que
constam os esforços de Londrina em resolver a situação. Renato kriri kA Mrem pede para seja
mencionados os artigos 231 e 232 à proposta. VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Artigo 26 –
delegados retiraram o destaque. 12h10min: aprovado intervalo para almoço. Às 13h38: reiniciados os
trabalhos. Artigo 27 – pedido esclarecimento por Ayoub Hanna que questiona sobre a caracterização de
macrozonas. Bruno de Camargo esclarece. Ayoub Hanna refere já estar esclarecido e retira destaque.
Cícero Cipriano Pinto, que havia colocado destaque no artigo não estava presente na plenária e não
houve manifestação do segmento. Edvaldo Viana pediu esclarecimentos, exemplificando o lixão no fundo
de vale, e questiona o que o artigo 27 aporta como resolução? Bruno de Camargo evidencia que no Art.
28 – inciso 8 – mostra a solução para o problema apresentado. Edvaldo Viana retirou o destaque do artigo
27. Artigo 28 – Vilson Rodrigues da Silva: proposta modificativa do inciso 5. Ayoub Hanna sugere
modificação da proposta do Vilson Rodrigues da Silva. Vilson Rodrigues da Silva não concorda. Gabriela
Fontoura está ausente – sem representantes do segmento. Paulo Gonçalves da Silva, Cícero Cipriano e
Edvaldo Viana retiraram o destaque. VOTAÇÃO: proposta Vilson Rodrigues da Silva – Rejeitada pela
maioria. Proposta do Ayoub Hanna: aprovada por maioria. Artigo 29 - Gabriela Fontoura ausente - ONGs
sem representação. Parágrafo Único do Art. 29 – Solange Batigliana e Vilson Rodrigues da Silva retiraram
o destaque. Teresa Mendes de Souza Ausente e não houve manifestação pelo segmento. Proposta do
IPPUL aprovada em bloco anteriormente. Artigo 30 - correção do texto: destaque de Luciano Noremberg
retirado por representante do segmento. Artigo 31 – Cícero Cipriano Pinto inclusão/Miguel Etiguer retirou o
destaque; Vilson Rodrigues da Silva - Incisos II, III, V. Miguel Etiguer solicita esclarecimentos - pediu que a
mesa esclarecesse sobre a moção onde diz que não seriam reduzidos índices urbanísticos. Jefferson
Callegari defendeu o texto original, salientando que o termo planejar não interfere na permissividade e a
ideia é ter uma cidade compacta para que os recursos públicos sejam mais bem utilizados - maior
qualidade de vida para as pessoas. Vilson Rodrigues da Silva: o mapa do macrozoneamento não
especifica a área a ser controlada. Bruno de Camargo: evitar não significa não colocar, planejar não
corrobora com a definição de cidades mais inteligentes. Jefferson Calegari também coloca que controlar
infere ser mais flexível, não engessando a cidade, torna-a mais eficiente. Vilson Rodrigues da Silva insiste
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que a colocação é eficiente, talvez não sendo o caso dos que estão elaborando o plano, que são
altruístas, mas as palavras usadas dão dúbia interpretação. Ayoub Hanna colocou que discutir português
só vai ampliar a discussão. Deveremos evitar o sentido de proibição, o termo controlar tem um propósito.
VOTAÇÃO: Inciso II - Reprovada por maioria; Inciso III - Reprovada por maioria; Inciso V - Reprovada por
maioria, Inciso VI - Proposta aditiva do Cícero Cipriano – Aprovada por maioria. Demais delegados
retiraram o destaque. Vilson Rodrigues da Silva pede ordem - 14h08min pediu recontagem da
representatividade para constar em ata. Artigo 32 - Proposta do IPPUL retirada. Artigo 33, 34 e 35 Aprovada em bloco, conforme artigo 22. Valdeir Sampaio pediu questão de ordem - pediu que fosse lido
conforme a Conferência passada o artigo 48. Mesa fez conforme solicitado. Passando para Artigo 66, pois
os artigos compreendidos entre o 36 e o 66 não foram objeto de destaques. Artigo 69 - delegados que
realizaram os destaques estavam ausentes e não tiveram representação por membros do segmento.
Denise Salton gostaria de acrescentar proposta não sendo deferido pela mesa por ser considerado
destaque. Artigo 71 – Lúcio Brandão retirou destaque. Tânia Maris solicita mudança no texto sugerindo
que a Lei garanta que a vizinhança seja consultada. Eliane Tomiasi Paulino ressaltou que o instrumento
EIV já contempla a preocupação salientada. Neste sentido Tânia Maris retirou a proposta. Artigo 72 Inciso II: Miguel Etiguer retirou destaque. Cícero Cipriano Pinto sugeriu incluir mais dois itens (IPTU social
e IPTU regressivo). Solange Batigliana ausente, representada por Camila Oliveira (IPPUL). Miguel Etiguer
salienta que o Inciso IV já contempla os Instrumentos Tributários e Financeiros. Bruno de Camargo refere
achar melhor deixar como está para que não seja mal usado pela administração. Eliane Tomiasi refere
que por mais relevante que seja a proposta de Cícero Cipriano, este tipo de proposta pode favorecer a
manutenção de terrenos vazios no interior da cidade. Cícero Cipriano defendeu a sua ideia, que hortas
são necessários para produzir orgânicos, para evoluir o IPTU além do fato de construir casas, ficando
registrado que há a preocupação. Eliane Tomiasi ressaltou que estamos tratando do Plano Diretor do
município, para isso na cidade existe comércio, indústrias. O campo existe pra produzir alimentos. Ana
Bárbara de Toledo Jorge: “devemos parar com a ideia de que existe somente má fé, se caso alguém não
cumprir com as normas legais que se use os meios para se fazer cumprir a lei”. Dimas Soares Junior
refere que existem leis tramitando para garantir a produção urbana e rural. O Plano Diretor não pode ser
usado para definir se haverá agricultura urbana e onde se definirá a produção de alimentos na zona
urbana. Carina Nogueira (IPPUL) sugeriu o acréscimo da listagem de bens de interesse de preservação.
VOTAÇÃO: proposta Solange Batigliana: aprovada por maioria. Proposta Cícero Cipriano Pinto: IPTU
Social - Aprovada por maioria; IPTU Regressivo - Reprovada por maioria. Roberto Alves Lima Junior
sugere que seja realocada para item IV. Inciso III - Destaques retirados. Ordem - Auber: quer fazer
observação no inciso IV: quer esclarecimento - na 1ª Conferência houve uma moção geral que pedia
inclusão das fontes orçamentárias federal, estadual e municipal no Plano Diretor. Roberto Alves Lima
Junior informou que o pedido de acesso a informação gerou um processo e está em tramitação. Inciso V Proposta aditiva do IPPUL para corrigir as supressões anteriores. Eliane Tomiasi Paulino pediu
esclarecimento - ZAM é só rural. Esclarecida que não, mas sim do território. Ana Bárbara de Toledo Jorge
questiona sobre o instrumento do abandono. Esclarecimento feito por Roberto Alves Lima Junior VOTAÇÃO: Proposta aditiva do IPPUL - Aprovada por maioria; Proposta de Regularização Fundiária
(Miguel): Aprovada por maioria – correção textual. Artigo 74 - Vilson Rodrigues da Silva / Lúcio Brandão:
destaques retirados. Artigo 76 - Vilson Rodrigues da Silva sugere mudar o texto (acrescentar). §1º - Miguel
Etiguer acha um absurdo - "massa falida" - esperar que um processo que demora e não se conclui - vai
contra o direito da cidade. Vilson Rodrigues da Silva: esclarece sobre massa falida. Miguel ressalta que
massa falida tem que ser gerida como todos os outros. Vilson Rodrigues da Silva: como fica quando a
massa falida é resolvida. Miguel Etiguer: defende sua proposta em suprimir a frase “ressalvados os casos
dos imóveis integrantes da massa falida”. Ricardo Beraldi Rodrigues questionou se setor privado perde?
VOTAÇÃO: proposta do Vilson Rodrigues da Silva - rejeitada; Proposta do delegado Miguel Etiguer
aprovada por maioria; Proposta de Cícero Cipriano - aprovada por maioria. Artigo 77 - Vilson Rodrigues da
Silva retirou seu destaque; IPPUL apresentou proposta modificativa do texto; Rubens Ventura apresentou
proposta aditiva. Jefferson Calegari se colocou contrário à proposta do Sr. Rubens Ventura, salientando
que o PEUC não objetiva arrecadação para o município e sim consolidar o adensamento da cidade. Se
colocar este instrumento nas áreas periféricas vai justificar somente a arrecadação de tributos. Miguel
Etiguer defendeu a proposta do Rubens Ventura. Carolina Benek defendeu a ideia do IPPUL, definindo a
aplicação dos instrumentos nos eixos viários já consolidados. VOTAÇÃO: proposta do Rubens Ventura
que inclui a Macrozona Urbana como objetivo do PEUC - Contagem: favoráveis 21; contrários 21,
abstenções 2. Presidente da mesa teve que definir a votação. Votou contrário à proposta do Senhor
Rubens, justificando que o objetivo não é ampliar interesse de loteamento em áreas periféricas. Proposta
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do IPPUL - aprovada por maioria. Parágrafo §2º - Rosangela Teruel ausente. Inciso IV - "massa falida" –
Proposta do delegado Miguel Etiguer - aprovada por maioria. Artigo 78 – Olavo Batista retirou o destaque.
Cícero Cipriano: pedido de esclarecimento - projeto de Lei se condiciona na insuficiência do poder público.
Devemos fazer a lei para dar celeridade ao processo. Jefferson Callegari esclarece que o prazo de um ano
é para fazer o protocolo do processo. Ricardo Beraldi Rodrigues refere que a lei esta descrevendo prazo
de dois anos para edificação. Miguel Etiguer salienta que os prazos são definidos pelo Estatuto da Cidade,
estes dispostos estão na Constituição Federal considerando o prazo que muitos terrenos ter 40 anos e
ainda não foram parcelados/edificados. Ana Bárbara de Toledo Jorge interfere dizendo que outras cidades
têm o prazo de cinco anos, inclusive São Paulo. Miguel Etiguer na proposta do Inciso I propõe que
notificação possa ser feita via correio. Ana Bárbara de Toledo Jorge observa que o Estatuto da Cidade fala
de prazo mínimo - pede a mesa para explicar o processo de parcelamento para justificar a morosidade.
Lúcio Brandão – pedido de esclarecimento - porque e-mail não é documento. Tânia M. Fresca ressalta que
o procedimento é novo. Miguel Etiguer retifica sua fala anterior - prazo mínimo é 2 anos. Vilson Rodrigues
da Silva fala sobre Kairós - Tempo de Deus – que o tempo é diferente para uns e para outros. A PML não
está aparelhada em seus recursos humanos/financeiros. Os prazos solicitados não fogem às legislações
de outros municípios. Fernanda Pires defende a ideia do Vilson Rodrigues da Silva: “o poder público não
funciona”. Ayoub Hanna Ayoub: se considerada ideia que poder público não funciona, então deve ser
solicitada correção da redação que esta confusa. Cícero Cipriano esclareceu que nas leis
complementares, no Código de Obras tais questões não estarão incluídas lá. Tânia Maria Fresca (mesa):
“sim, mas se tratando da lei geral tem que se dar encaminhamento a esta questão e apontar os
direcionamentos já contidos no Estatuto da Cidade”. Bruno de Camargo: Ordem – pediu que fossem
respeitados os direitos de fala, réplica, tréplica e não inúmeros questionamentos, quanto ao que ainda irá
ser feito. Presidência da Mesa abriu apara VOTAÇÃO: 1º parágrafo – acréscimo do Inciso I “b” por Miguel
Etiguer: Aprovada por maioria. §2º - Reprovado por maioria. §3º - Favoráveis 22 e contrários 18: Aprovada
por maioria. Vilson Rodrigues da Silva manifesta que do jeito que está à situação como esta ficando não
está havendo um entendimento do que é melhor para a cidade. Cícero Cipriano: Ordem - só por ordem.
José Vicente Alves do Soccorro esclareceu que a proposta foi aprovada. Artigo 79 - Miguel Etiguer retirou
o destaque. Denise Salton (COHAB) solicitou esclarecimento, o qual foi atendido; Miguel Etiguer retirou o
destaque. Cícero Cipriano pediu retificação conforme sugerido pelo IPPUL, retirando o destaque. Artigo 80
- Destaque retirado. Artigo 82 – Miguel Etiguer: solicitou que o IPTU progressivo seja aplicado em todos os
macrozoneamentos, em todo o perímetro urbano (Rubens Ventura não entendeu - se já se definiu o PEUC
em toda Macrozona consolidada). Rubens Ventura concordou com o delegado Miguel Etiguer, retirando o
destaque. Proposta do IPPUL - Aditiva. Cícero Cipriano manteve a proposta supressiva. Ayoub Hanna
Ayoub pediu que o Cícero então retirasse e já ficaria de acordo. Jefferson Callegari: o IPTU progressivo
não tem a intenção ser um instrumento de arrecadação. VOTAÇÃO: 14 favoráveis; 31 contrários, 0
abstenções. Proposta do delegado Miguel Reprovada. Proposta IPPUL - aprovada por maioria. Cícero e
Rubens retiraram o destaque. Artigo 83 - Vilson Rodrigues da Silva – proposta retirada; Miguel Etiguer –
proposta modificativa. Manifestações - Lúcio Brandão pediu esclarecimentos por não ter entendido o
contexto. Miguel Etiguer: “se não parcelar em 5 anos haverá IPTU progressivo aí haverá desapropriação”.
Vilson Rodrigues da Silva – sugeriu seja colocada a palavra “poderá” ao invés de “deverá” na proposta do
Professor Miguel, o que foi acatado. VOTAÇÃO: favoráveis: 26; contrários: 20; abstenções: 3. Proposta
aprovada. Artigo 84 - Retirado destaques. Artigo 85 - Retirado destaques. Artigo 86 - proposta aditiva do
Parágrafo Único do IPPUL; Rubens Ventura, Miguel Etiguer retiraram o destaque. VOTAÇÃO: proposta do
IPPUL aprovada por maioria. §3º - Ayoub Hanna Ayoub: reduzir o prazo (2 anos) para o poder público
também. Cícero Cipriano: reduzir por 3 anos. Jefferson Calegari: o município tem que ter prazos. Denise
Ziober: se a pessoa não pretende construir que repasse para quem quer construir - o texto no artigo
anterior que o município “poderá” por “deverá” não poderia ser aprovado como tal. Vilson Rodrigues da
Silva: “é duro quando pisa no calo do poder público” - Londrina deverá comprar terrenos. Londrina será
uma máquina de dívida pública. Lúcio Brandão: foi aprovado por 5 anos para o setor privado, então deverá
ser dado 5 anos para o setor público. Eliane Tomiasi Paulino: aqui se trata de pensar um município que
atenda aos direitos básicos de educação, saúde e moradia. Não estamos aqui para pensar se o município
vai ou não ter dinheiro. O solo urbano é para ser usado e edificado. Ricardo Beraldi Rodrigues: a PML
deverá comprar o terreno e então construir com 5 anos para dar consecução ao uso do solo. Defendeu a
proposta dos 5 anos. Ayoub Hanna Auoub: alterou sua proposta para 3 anos, mas defende a sua ideia
dizendo que a PML tem que cumprir com seu papel social também – dar acesso a moradias – sua
proposta foi integrada à proposta do Cícero. Renato Alves (IAB): se referiu ao destino do imóvel,
replicando a fala de Vilson Rodrigues da Silva - os arquitetos sabem que existe um prazo de execução do
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projeto e muitos empreendedores não cumprem, ficando refém do empreendedor, podendo haver pontos
até incriminar. VOTAÇÃO da proposta modificativa do Cícero Cipriano: favoráveis 24; contrários 23;
abstenções – Proposta Aprovada. Artigo 88 - IPPUL: supressiva do Cícero Cipriano: retirar o termo ouvido
– salientou que com esta palavra perde-se o objeto. Ayoub Hanna concordou com encaminhamento do
IPPUL - retirou o destaque. VOTAÇÃO: aprovada por maioria a supressão do artigo. Artigo 89 - Proposta
de Rosangela Teruel - ausente. Edivaldo Viana apresentou proposta aditiva - para propor participação do
Conselho de Habitação. VOTAÇÃO: rejeitada por maioria. Por questão de ordem foi solicitada recontagem
dos votos - Favoráveis 19; contrários 24; abstenções 4. Artigo 90 - Rosangela Teruel ausente. Cícero
Cipriano e Lúcio Brandão retiraram o destaque. Artigo 91 – Renato Alves, Valdeir Sampaio retiraram o
destaque. IPPUL apresentou proposta modificativa; Cícero Cipriano defendeu que os conselhos não
burocratizam, mas sim evidenciam os processos de participação da sociedade - mantendo sua proposta.
Vilson Rodrigues da Silva com proposta modificativa, sugere que o IPPUL seja retirando como o
responsável. Denise Ziober sugeriu mudar a redação, pois os progressos de ZEIS dependem dos
programas do governo federal. Ayoub Hanna Ayoub fez a observação defende o texto da proposta
modificativa do IPPUL - bastam os técnicos do IPPUL. Ana Flávia Galinari: ficando o texto do IPPUL os
critérios mencionados serão contemplados. Vilson Rodrigues da Silva retirou a proposta. VOTAÇÃO:
Proposta do IPPUL aprovada por maioria. Proposta do Cícero Cipriano - Favoráveis 23; contrários 25;
abstenções 3 - Rejeita por maioria. Artigo 92 - Miguel Etiguer retirou. Rosangela Teruel: ausente - ninguém
do poder público se manifestou. Roberta Queiroz interrompeu a plenária para falar que a Rosangela
Teruel ligou para ela e pediu que suas propostas fossem lidas Roberta salientou que não poderia defendêlas por desconhecer o conteúdo. Mesa Diretiva abriu para o poder público se manifestar. Não houve
manifestação. Bruno de Camargo esclareceu sobre a REURB, o qual se trata do REURB S (Social) mediante os esclarecimentos dos técnicos do IPPUL, Valdeir Sampaio retirou o destaque. Artigo 93 –
Valdeir Sampaio e Ayoub Hanna retiraram o destaque. IPPUL apresentou proposta aditiva - Parágrafo
único. VOTAÇÃO: Aprovada por maioria. 17h05: Intervalo. 17h24: Retomada dos trabalhos. Artigo 96 Ayoub Hanna retirou destaque. Olavo Batista Junior sugeriu alteração do texto. VOTAÇÃO: Aprovada por
maioria. Parágrafo Único: Solange Batigliana retirou destaque. Artigo 97: Cícero Cipriano quer que seja
incluído “pareces dos conselhos”. Miguel Etiguer solicita inclusão de Parágrafo Único - serão feitos com
base nos valores da terra urbana da área correspondente. Edivaldo Viana retirou o destaque. Elisa
Koyama também retirou o destaque, mas considerou que não é neste momento que deva ser incluída a
colocação do delegado Miguel, mas sim no artigo 101. Eliane Tomiasi: é pertinente a manutenção dos
textos. Olavo Batista: fez consideração sobre o valor venal, com correções da planta de valores a terrenos
com valor venal maior que o valor de venda e compra. Miguel Etiguer preferiu ficar com sua proposta.
Ordem: Cícero Cipriano - proposta: mesa deve incluir duas propostas. Mesa sugere que Cícero Cipriano
faça uma proposta. Cícero Cipriano quer que fique o cálculo com base no valor venal. Renato Alves retirou
seu destaque e pediu mais rigor à mesa quanto ao direito de fala. Miguel Etiguer quis que fosse mantida
sua proposta neste artigo. VOTAÇÃO: Proposta do delegado Miguel - Favoráveis 18; contrários 26 Proposta rejeitada. Proposta do delegado Cícero quanto à inclusão dos conselhos (retirado). Artigo 98 delegados retiraram as propostas. Artigo 99 - delegados retiraram as propostas. Artigo 100 - Vilson
Rodrigues da Silva e Miguel Etiguer sugerem acréscimo ao texto do parágrafo único. Ângelo Barreiro
referiu que o fundo já existe, mas ainda não há dinheiro (Conselho de Habitação). Renato Alves retirou o
destaque e pediu rigor à mesa. Denise Salton (COHAB): existe a lei de outorga e existe um fundo, mas
não é destinado ao fundo de municipal de habitação. VOTAÇÃO: Proposta Vilson Rodrigues da Silva:
Reprovada por maioria. Proposta do Miguel Etiguer: Aprovada por maioria. Proposta do Cícero Cipriano –
Alínea XI - inclusão ao fundo municipal de habitação: Reprovada por maioria. Artigo 101 – Delegados
retiraram as propostas; Vilson Rodrigues da Silva solicitou que a mesa informasse a quantidade de
delegados presentes: - Informado que eram 57 no início da manhã e naquele momento o número era de
51 delegados. Artigo 102 - Delegados retiraram destaque. Artigo 103 - Proposta modificativa IPPUL.
Cícero se sente contemplado e retirou o destaque. Olavo Batista solicitou modificação no texto. Renato
Alves Retirou o destaque e solicitou votação da proposta original. VOTAÇÃO: Proposta original: reprovada
por maioria. Proposta aditiva IPPUL e do Cícero Cipriano (em conjunto com a proposta do IPPUL):
aprovada por maioria. Proposta Olavo Batista: favoráveis 25, contrários 21, abstenções 1 - Aprovada por
maioria. Artigo 111 – Miguel Etiguer: Retirou destaque. Artigo 114 - Eduardo Ribeiro Bueno Neto (CODEL)
colocou que se deve considerar a “exceção de empreender a se instalar em zonas exclusivamente
industriais”. Roberto Alves Lima Junior esclareceu que no item 121 já está previsto que nesta Macrozona
não está previsto EIV. Eduardo Ribeiro Bueno Neto manteve seu destaque, justificando assim ser possível
trazer mais indústrias para Londrina. Cícero Cipriano novamente pede que o termo “ouvido” seja
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substituído por “conforme parecer”. Plenária aprovou tal substituição para todos os itens semelhantes a
este contexto. Vilson Rodrigues da Silva apresentou sua sugestão para modificação do texto. Miguel
Etiguer retirou o destaque. Eliane Tomiasi fez replica não concordando com Eduardo Bueno Neto.
Carolina Benek evidenciou que o EIV deve ser analisado caso a caso, pois pode trazer danos à população
trabalhadora. Renato Alves, representando o Gilson Bergoc quer que a proposta original seja votada.
VOTAÇÃO: Proposta original - aprovada por maioria. Proposta Vilson Rodrigues da Silva - retirado
destaque. Proposta Eduardo Bueno Neto - rejeitada. Proposta Cícero Cipriano - aprovada em bloco. Artigo
115 - Demais delegados retiraram destaque. Inclusão do parágrafo único - Miguel - aprovado por maioria.
Proposta do delegado Miguel Etiguer – Parágrafo Único – Aprovada por maioria. Artigo 116 - Vilson
Rodrigues da Silva e Ayoub Hanna Ayoub solicitam esclarecimento sobre o termo constantes no Estatuto
da Cidade. Eliane - solicita correção de texto, mesmo sendo do Estatuto da Cidade. Todos os delegados
retiraram os destaques. Artigo 117 - Vilson Rodrigues da Silva: proposta modificativa do texto. Bruno de
Camargo: esclareceu considerando que são impactos negativos, torna-se necessário manter o texto
original. Vilson Rodrigues da Silva não entende desta forma. VOTAÇÃO: aprovado texto original do
IPPUL. Conforme deliberado pela plenária, sendo aprovado texto original o texto modificativo perde o
objeto. Vilson Rodrigues da Silva pediu inclusão de Parágrafo 4º. Eliane Tomiasi defendeu a ideia de que
o impacto nem sempre está ao entorno do empreendimento. Vilson Rodrigues da Silva leu o artigo de Lei
Federal ao qual sua proposta se submete. Parágrafo 1º - Cícero Cipriano lembrou que o impacto se faz
pela natureza e não pelo tamanho. Elisa Koyama concordou com o posicionamento do Cícero Cipriano –
(este destaque foi retirado). §2º - inclusão de mais um parágrafo: a vizinhança se define pelo impacto e
não apenas pela proximidade do empreendimento. Elisa Koyama retirou o destaque. VOTAÇÃO:
Parágrafo 1º - proposta original - reprovada; proposta Cícero Cipriano aprovada por maioria. Parágrafo 2º original aprovada por maioria. Inclusão 4º parágrafo - reprovada por maioria (Cícero). Inclusão 5º
parágrafo - aprovada por maioria (proposta feita por Miguel Etiguer). Ordem: Miguel Etiguer referiu que
mudar a forma de votar no meio da votação fere que o regimento que estabelece que o texto modificado
deva ser votado. Renato Alves defendeu posição contrária. Mesa encaminha que será votada a proposta
modificativa e no caso de rejeição da modificação, será aprovado a manutenção do texto original.
VOTAÇÃO: plenária aprovou o encaminhamento feito pela mesa. Artigo 118 - Retirados os destaques
pelos delegados. Artigo 120 – Cícero Cipriano: inclusão do termo online – proposta aprovado. Artigo 121 IPPUL: acrescentou incisos com outras macrozonas. Miguel Etiguer: acrescenta a aplicação do EIV em
todas as macrozonas. VOTAÇÃO: proposta aditiva do IPPUL. Renato Alves pediu que as três propostas
fossem votadas e por número de votos (pontuação) se defina qual será a proposta aceita. Olavo Batista:
“não pode ser verificado o texto original e sim as os texto com as propostas modificativas”. Bruno de
Camargo referiu que se houve questionamentos após a votação devemos rever a proposta. Miguel Etiguer
ressaltou que sua proposta não foi votada e por isso deixa claro seu descontentamento com a mesa.
Artigo 123 – Proposta de Miguel Etiguer no inciso II – mudanças no o texto: proposta aprovadas por
maioria. Artigo 127 – Francesca Aparecida W. Amaral: proposta modificativa; Cícero Cipriano: retirou o
destaque do caput e manteve a do parágrafo 2º. Vilson Rodrigues da Silva: caput e supressão do
parágrafo 1º. Francesca Aparecida W. Amaral pediu esclarecimentos sobre o que foi aprovado (natureza
deliberativa). A mesa esclareceu que no caput deste artigo não deliberação, mas está sendo posto nesta a
proposta modificativa. Proposta de encaminhamento da plenária em que as duas propostas colocadas
serão objeto de votação. Primeira proposta de Francesca Aparecida W. Amaral: favoráveis 32, contrários
10, abstenções 1. Segunda proposta, de Vilson Rodrigues da Silva: favoráveis 13, contrários 30,
abstenções 4. Às 19h05 mesa submete a plenária à prorrogação dos trabalhos por mais uma hora Aprovado pela maioria. Proposta da delega Francesca não será submetida – já contemplada pela correção
textual. Texto de supressão do parágrafo 1º - Reprovado por maioria. Parágrafo 2º - supressão do
parágrafo 2º (Francesca, Miguel, Gilson e Cícero - supressão): Aprovado por maioria. Artigo 128 Francesca Aparecida W. Amaral solicitou alterações de terminologias. Valdeir Sampaio acompanha Miguel
Etiguer e Francesca Aparecida W. Amaral. Vilson Rodrigues da Silva – solicita supressão do inciso VIII e
VI. Réplica - Miguel Etiguer quer manutenção dos itens que solicitaram exclusão. Vilson Rodrigues da
Silva defendeu que esta é atribuição dos vereadores e do executivo. Solange Batigliana esclareceu que
todo conselho municipal - faz resposta por meio de resolução - não é lei - pareceres publicados em
resolução – “neste caso aqui o conselho vai tornar público por meio de resolução, que regula e divulga
seus procedimentos/instruções normativos que estabelece, nos órgãos públicos é assim. O conselho só
vai mostrar aqui o veículo de divulgar”. Ana Bárbara de Toledo Jorge: disse que não tendo uma atribuição
técnica não poderá se emitir resolução e somente pareceres, pois ele tem limite de resoluções. Dimas
Soares Junior: disse que este conselho terá atribuição do próprio IPPUL, então os conselheiros que
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representam os cidadãos, não há porque ter as deliberações deste conselho. Renato Alves refere que no
momento é delegado pelo IAB que participa ativamente da cidadania, na Agenda Urbana - CAU – e está
relacionado a tudo que está sendo realizado na conferência. Questionou sobre a questão da transparência
praticada em Londrina, que está no 527º no cenário Nacional. Não há como o IAB querer uma cadeira
cativa, há de se ter representantes. Democracia faz parte da agenda urbana se determina que a entidade
tenha que se articular e eleger delegados. Denise Ziober (IPPUL) referiu que a aprovação da lei é
competência da câmara (Legislativo). VOTAÇÃO: Proposta de Francesca Aparecida W. Amaral: aprovada
por maioria; Proposta ao inciso XIV: aprovada por maioria, Proposta de supressão do inciso XV: reprovada
por maioria; Proposta inciso XVIII: reprovada por maioria; Proposta modificativa Denise - inciso XX:
aprovada por maioria; Proposta modificativa Cícero Cipriano - Parágrafo único: rejeitada por maioria.
Artigo 129 – Carlos Roberto Leandro/Rosangela Teruel ausentes; Renato Alves, Ayoub Hanna Ayoub,
Olavo Batista, Lúcio Brandão e Vilson Rodrigues da Silva retiraram os destaques. VOTAÇÃO dos
destaques propostos: Proposta aditiva - IPPUL aprovada. Proposta em bloco: Prof. Miguel Etiguer:
urbana/municipal aprovada em bloco. §3º (metodologia: a que tiver mais votada permanece) Propostas de
Miguel Etiguer: 27 favoráveis - mantida aprovada por maioria. Proposta de Cícero Cipriano: 03 favoráveis.
§4º: aprovada por maioria. §5º: Cícero Cipriano (Ausente) no momento. §8º: aprovada por maioria
(aditiva). Artigo 130 – Proposta de Francesca Aparecida W. Amaral: Parágrafo único. Valdeir Sampaio:
manter a proposta do Cícero Cipriano, junto com Ângelo Barreiro. Renato Alves quis a manutenção do
texto original. Miguel Etiguer sugeriu alteração para que houvesse indicação de alternância da presidência
entre o poder público e da sociedade civil. Ayoub Hanna Ayoub perguntou sobre a questão da plenária,
presidente - sequência. VOTAÇÃO: Proposta original: 9 favoráveis; Proposta de Francesca Aparecida W.
Amaral: 16 favoráveis. Proposta Miguel Etiguer: 17 favoráveis. Proposta modificativa do Cícero Cipriano 1
Favorável. Às 20h00 foi colocada para a plenária a prorrogação dos trabalhos por mais uma hora Aprovado por maioria. Artigo 131 - Retirados os destaques. Artigo 132 - Parágrafo 2º: alteração no texto.
Ana Bárbara de Toledo Jorge referiu que se for aprovada a questão sai do poder público e não entra no
mérito da resolução descrita anteriormente. VOTAÇÃO: Proposta rejeitada por maioria. Artigo 134:
Mudança do texto do artigo e inclusão de Parágrafo único. Miguel Etiguer apoiou a redação de Francesca
Aparecida W. Amaral. VOTAÇÃO: proposta de alteração do texto - aprovada por maioria. Inclusão do
Parágrafo Único - aprovado por maioria. Artigo 137 – Inciso I - mudança do texto. Gilson Bergoc
(representado por Miguel Etiguer): correção do texto no inciso II. Denise Ziober – inciso XIV. Roberto Alves
Lima Junior esclareceu que o geoprocessamento não é atribuição do IPPUL. Vilson Rodrigues da Silva
pede esclarecimento por saber que tem uma lei especifica de criação do IPPUL e se esta atribuição não
irá se contradizer. Roberto Alves Lima Junior: o parágrafo que define as revogações das disposições em
contrário dá o suporte que será revogado, portanto sem contradição. Miguel Etiguer aponta os Incisos com
correção textual. Ana Flávia Galinari do IPPUL – solicitou a junção da proposta do delegado Miguel Etiguer
com a do IPPUL. VOTAÇÃO: Inciso I - modificativa: aprovada por maioria. Incisos II: corrigir redação. Elisa
Koyama: Inciso III - retirada. Miguel Etiguer: Inciso VIII - aprovada. Miguel Etiguer: Inciso XI - aprovada
por unanimidade. Inclusão de inciso XV – aprovada pela maioria. Artigo 138 – Delegados retiraram os
destaques. Artigo 139 – Proposta aditiva do IPPUL: aprovada por unanimidade. Artigo 140 – IPPUL
proposta modificativa: aprovada por maioria. Proposta do Cícero – retirada. Artigo 141 – Proposta
modificativa do delegado Cícero Cipriano: aprovada por maioria. Artigo 142 – retirados os destaques.
Artigo 143 - Proposta modificativa do texto do delegado Miguel Etiguer: aprovada por maioria. Artigo 144 –
Retirados os destaques. Artigo 146 - Gilson Bergoc ausente e sem representantes. Para o parágrafo
único: Francesca Aparecida W. Amaral quis que fosse alterado o texto. Ana Flávia Galinari referiu que o
IPPLAM de Maringá tem o prazo sugerido pela Delegada e eles referem que isso dificulta muito o
andamento dos serviços em função da dificuldade em se ter tudo planejado com muita antecedência.
Francesca Aparecida W. Amaral opta por retirar “30 dias”, mas mantém o restante do texto - Proposta
aprovada por maioria. Artigo 147 – Retirado os destaques. Artigo 149 – Francesca Aparecida W. Amaral
pediu alteração do texto. VOTAÇÃO: aprovada por maioria. Artigo 150 - Francesca Aparecida W. Amaral
solicita alteração do texto – VOTAÇÃO: aprovada por maioria. Artigo 151 – Solange Batigliana – correção
textual - aprovada por maioria. Artigo 152 – Miguel Etiguer solicita acrescentar o parágrafo 1º - aprovado
por unanimidade; e o Parágrafo 2º: Caberá ao executivo manter no portal da transparência uma agenda
pública. Ayoub Hanna Ayoub quer saber se na lei 10.637/2008 tem mais alguma coisa que cabe transição.
Mesa reponde que não. Rubens Ventura proposta aditiva de novos artigos (2 artigos). Miguel Etiguer
propôs adição de novo artigo. Ana Flávia Galinari colocou que o artigo proposto pelo Sr. Rubens Ventura é
inexequível – 180 dias é tempo incompatível para auditar todas as leis complementares. Rubens Ventura
defendeu sua posição. Miguel Etiguer também referiu que gostaria de acrescentar mais um artigo - o
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poder público não poderá impedir o acesso às políticas públicas. VOTAÇÃO: Parágrafo 1º: aprovada;
Parágrafo 2ª: aprovada; Parágrafo 3ª: aprovada por maioria; Parágrafo 4ª: Favoráveis 15, contrários 17,
abstenções 6: rejeitada por maioria. 1ª proposta aditiva – Sr. Rubens: reprovada por maioria. 2ª proposta
aditiva – Sr. Rubens: reprovada por maioria. Às 21h00 conforme deliberado pela plenária, houve a
prorrogação por mais uma hora até que sejam terminadas as atividades. Anexo I - Mapa
macrozoneamento do município. Vilson Rodrigues da Silva: há dúvidas e imprecisão dos mapas, sugere
novo dia para que sejam analisados. Colocado em votação de novo dia para análise – rejeitado por
maioria. Roberto Alves Lima Junior esclareceu que o macrozoneamento digital está disponível no site do
IPPUL, vinculadas com todas as diretrizes e estratégias. Proposta IPPUL alteração das áreas
compreendidas no macrozoneamento proposto no mapa em função das mudanças apresentadas pela
Sanepar. Vilson Rodrigues da Silva não concordou com as colocações feitas pelo IPPUL fundamentado
pela Sanepar, que se trata de uma concessionária que esta impedindo a cidade de crescer. José Vicente
Alves do Sococorro evidenciou que não é a única justificativa da Sanepar (esgoto e água) e sim o
manancial de captação de água que fica comprometido. Vilson Rodrigues da Silva refere que conhecendo
do assunto, pode afirmar que a Sanepar não tem projeto para aquela área. VOTAÇÃO: 1ª proposta do
IPPUL: 21 favoráveis, 15 contrários, 00 abstenções – Aprovada por maioria. 2ª proposta aditiva: quanto
aos mapas que são orientativos – Aprovada por maioria. Ana Bárbara de Toledo Jorge refere não
entender como será a aplicação de algo definido tão impreciso sobre algo tão específico. Roberto Alves
Lima Junior respondeu que as leis específicas vão detalhar cada Macrozona, para não cometer erros
vigentes. Anexo II – Elisa Koyama sugere a manutenção da Macrozona proposta sem alteração.
Presidente da mesa diretiva atenta que pela ordem, esta proposta já foi objeto de apreciação. Alderi Luis
Ferraresi perguntou se os mapas farão parte mesmo sendo imprecisos. Em decorrência disso fica
angustiado, pois a questão esta representando a região dos condomínios (Sun Lake, Estância Bom
Tempo, ...), questionando que se não houvesse o limiar qual seria o limite do perímetro usado. Roberto
Alves Lima Junior considerou que judicialmente, esta área não pode ser consolidada como área urbana
através do perímetro. Alderi Ferraresi em colocação (extra oficialmente) de que o IAP já reconheceu o
próprio erro e que haverá recuo da zona de amortecimento. O juiz deu prazo para que o perito desse um
parecer. Sugeriu que fossem feitos dois mapas – anexos 2 – considerando a proposta de redução da zona
de amortecimento, pensando no povo que está lá. Bruno de Camargo pediu a mesa controle/rigor. Relatou
também que temos que lidar com uma situação que é posta (o que existe hoje). O mapa é orientativo, não
é objeto de apreciação, assim como o perímetro urbano e o zoneamento urbano. Esta área esta sob
processo judicial e não pode se tornar perímetro urbano. Vilson Rodrigues da Silva: 1ª proposta:
manutenção do perímetro vigente. Fernanda Pires (observadora) pediu a palavra – mostrando que o mapa
evidencia alterações mínimas, mas este mapa propõe a redução imediata do perímetro, bem como
considerou que a zona de amortecimento invadiu a área do perímetro urbano. Roberto Alves Lima Junior
referiu que, judicialmente, mesmo que a plenária aprove alteração do perímetro, não será possível acatar
a aprovação, pois estamos realizando a revisão do Plano Diretor. 2ª proposta de Vilson Rodrigues da
Silva: modificativa – ampliar o perímetro urbano ao lado norte até o limite do município. 3ª proposta –
ampliação do perímetro urbano na zona sul até o limite da zona de amortecimento. VOTAÇÃO: 1ª
proposta do Vilson Rodrigues da Silva: Reprovada por maioria. 2ª proposta: Reprovada por maioria. 3ª
proposta: Reprovada por maioria (favoráveis 17 e contrários 20). Proposta do Sr. Alderi Ferraresi – que a
Lei tenha dois anexos 2: Reprovada por maioria (favoráveis 15 e contrários 21). Glossário – Eliane
Tomiasi Paulino: estes assuntos são técnicos e não devem ser apreciados pela plenária. Lúcio Brandão:
concordou. Encaminhado a plenária à argumentação de Eliane Tomiasi. VOTAÇÃO – Aprovado por
maioria a supressão de análise deste anexo. Ana Bárbara de Toledo Jorge: “os erros dão margem para
indefinições”. Roberto Alves Lima Junior esclareceu que estes itens devem passar por revisão. Às
21h50min deu-se início da leitura das moções gerais - 1ª Moção de Rosangela Teruel (encaminhada por
e-mail): reprovada por maioria. 2ª Moção, de Alderi Ferraresi: mapas anexos I e II – reprovada por maioria.
3ª Moção de Vilson Rodrigues da Silva: sobre artigo 153 – rejeitada por maioria. 4ª Moção de Auber
Pereira/ Valdeir Sampaio – que todas as moções sejam incluídas no texto final, com frente e verso –
Aprovada por maioria. 5ª Moção de Paulo Gonçalves da Silva – aprovada por maioria. 6ª Moção, de
Gabriela Fontoura/ Rubens Ventura: aprovada por maioria. 7ª Moção do senhor Luciano Noremberg, que
tinha colocado como proposta e não como moção. A plenária foi reconstituída – Reprovada por maioria
(favoráveis 13 e contrários 18). Às 22h06min foram finalizadas as atividades e realizado o registro da foto
oficial.
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4.5. LISTAS DE PRESENÇA DA CONTINUAÇÃO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA
4.5.1. Movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano:
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Trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano:
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Empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano:
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4.5.2. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de
desenvolvimento urbano:
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4.5.3. ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano:
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4.5.4. Gestores, administradores Públicos Estaduais e Federais:
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Gestores, administradores Públicos Municipais (exceto Legislativo):
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4.5.5. Observadores
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ANEXO 1 – DIVULGAÇÃO E MATERIAIS PREPARATÓRIOS
As ações de divulgação das Conferências da Etapa 4 iniciaram-se com a publicação do
Comunicado no Jornal Oficial do Município de Londrina nº 3581 de 02/08/2018, alterado pelo
Jornal Oficial nº 3584 de 07/08/2018 e com a publicação do convite oficial na website do
IPPUL. Além disso, foram veiculados diversos anúncios, entrevistas e matérias jornalísticas
sobre os eventos na imprensa local, principalmente em rádio, portais da internet, televisão e
redes sociais.
Convite para as Conferências e Divulgação do PDML

Fonte: Jornal Oficial N°3584.
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fonte: IPPUL.

Fonte: http://ippul.londrina.pr.gov.br/
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Divulgação das Conferências na Imprensa Local

Fonte: http://www.paiquere.com.br/londrina-realiza-conferencia-para-revisao-do-plano-diretor-neste-sabado-25/
https://cbnlondrina.com.br/materias/inscricoes-do-plano-diretor-se-encerram-nesta-quarta-feira

Fonte: Folha de Londrina

Oportunamente, foi solicitado apoio aos diversos órgãos da Prefeitura Municipal
quanto à divulgação dos eventos por meio de cartazes e panfletos distribuídos nos
equipamentos comunitários de Saúde, Educação, Assistência Social do município além da
fixação de cartazes no interior dos veículos do transporte coletivo (Anexos).
Simultaneamente, foram enviados Convites Oficiais à Câmara Legislativa Municipal de
Londrina, aos vereadores, aos Conselhos Municipais, Ministério Público, Entidades de Classe e
demais segmentos da sociedade. A seguir, estão anexados os documentos encaminhados aos
órgãos da Prefeitura Municipal:
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Ofício nº 0259/2018 – Indicação de Servidores para as Conferências Municipais
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MATERIAIS PREPARATÓRIOS PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA
Regimento publicado no Jornal Oficial Nº 3584, DE 07 DE AGOSTO DE 2018 Errata do Jornal Oficial Nº 3581, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Material postado no site do IPPUL.
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Regulamento Postado no Site do IPPUL 03/08/2018 às 13:05:46.
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MATERIAIS PREPARATÓRIOS PARA A 1ª CONFERÊNCIA
Regimento publicado no Jornal Oficial Nº 3587, DE 10 DE AGOSTO DE 2018.

Postado no site do IPPUL em 10/08/2018 às 18:19:30.
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Formulário para Apresentação de Destaque postado arquivo em formato .doc no
site do IPPUL em 03/09/2018 às 15:20:30.
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Tabelas de Diretrizes e Estratégias
10/08/2018 Material Preparatório - Habitação REVISADO
10/08/2018 Material Preparatório - Emprego REVISADO
16/08/2018 Material Preparatório - Gestão Democrática
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MATERIAIS PREPARATÓRIOS PARA A 2ª CONFERÊNCIA
Informativo de continuidade da 2ª Conferência

Formulário para Apresentação de Destaques em arquivo .doc disponibilizado
para download no site do IPPUL.
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Regimento da 2° Conferência publicado no Jornal Oficial Nº 3602, Sexta-feira, 31
de agosto de 2018.
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Minuta da Lei postada no site do Ippul
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Continua conforme conteúdo da Minuta da Lei com destaques apresentada no capítulo
da Segunda Conferência...
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Macrozoneamento Interativo - Disponibilizado no site do Ippul em 10/09/2018.
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ANEXO 2 – TABELA DE DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS COM ARTIGOS DA
MINUTA DE LEI
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DIRETRIZES

1. Definir e controlar a
ocupação de áreas
impróprias à
urbanização
respeitando as
condicionantes
ambientais e
socioeconômicas.

Art 48

2. Promover ações para a
utilização dos imóveis
vagos, priorizando o
adensamento da área
urbana já ocupada,
otimizando a
infraestrutura e os
serviços públicos
existentes.

Art 65

ESTRATÉGIAS

1.1. Orientar esforços para a definição de usos a serem permitidos na Zona de Amortecimento da Mata dos
Godoy priorizando a complementaridade entre atividades urbanas e rurais e o desenvolvimento
sustentável. Art 48
1.2. Garantir a regulamentação dos instrumentos de identificação, regularização fundiária e de controle de
ocupações urbanas na zona rural em áreas menores que o módulo mínimo, coibindo a fração ideal,
mantendo a característica agrícola familiar e a baixa densidade populacional conforme o marco
temporal estabelecido pela lei 13.465/2017 para núcleo urbano informal existente. APROVADO POR
MAIORIA Art 48
1.3. Realizar programas, projetos e ações de controle das ocupações das áreas ambientais e de risco e dos
loteamentos irregulares, respeitando o marco temporal da lei fundiária 13.465/2017 que corresponde a
loteamentos com núcleos informais consolidados até 2016. APROVADO POR MAIORIA Art 48
1.4. Coibir alterações pontuais na legislação urbanística com monitoramento contínuo das tendências de
expansão da urbanização considerando o artigo 42b do Estatuto da Cidade. Art. 64

 MACROZONA
RURAL DE
CONTROLE
AMBIENTAL Art 48
 MACROZONA
RURAL DE
AGRICULTURA
COMERCIAL Art 48

2.1. 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  MACROZONA
necessidades de cada área. APROVADO POR MAIORIA Art 65
URBANA DE
2.2. Priorizar o uso de imóveis, públicos ou privados, vagos ou subutilizados para programas, projetos e
CONSOLIDAÇÃO
ações de interesse social e cultural, diversificando o uso e avaliando a localização e infraestrutura mais
Art 65
favoráveis às necessidades da demanda, condicionados às políticas e diretrizes da legislação
urbanística. Art 65
2.3 Elaborar o Plano de Reabilitação de área 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. Art 65
2.4. 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. Art 65
2.5. Orientar esforços junto à Câmara 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. Art 65
2.6. Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis vagos, subutilizados ou não utilizados,
localizados em áreas de ocupação urbanas já ocupadas, com infraestrutura e equipamentos
comunitários já instalados e criar medidas de incentivo à ocupação ordenada destas áreas.
APROVADO POR MAIORIA Art 65
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DIRETRIZES

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

2.7. Priorizar o atendimento de famílias que estejam em áreas de risco ou em áreas de proteção ambiental e
2. Promover ações para a
famílias com baixa renda mensal e vulnerabilidade social, confirmada pela dependência de benefícios
 MACROZONA
utilização dos imóveis
governamentais. APROVADO POR MAIORIA Art 65
URBANA DE
vagos, priorizando o
2.8 Ampliação e diversificação das formas da provisão de moradia, possibilitando a autoconstrução, a
CONSOLIDAÇÃO
adensamento da área
autogestão, a locação social e o uso de imóveis ociosos, viabilizando a Habitação de Interesse Social.
Art 65
urbana já ocupada,
Art 65
otimizando a infraestrutura
2.9. Implantar programas de Habitação de Interesse Social para subsidiar e financiar reformas e ampliações,
e os serviços públicos
por meio de recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação, entre outros meios. APROVADO
existentes.
POR MAIORIA Art 65
Art 65
2.10 Criação de Programa de aquisição de terrenos municipais destinados à habitação social, não
dependendo 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. APROVADO POR MAIORIA Art 65
2.11. Revisar o cálculo do valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir. O investimento do poder
público com relação a este recurso é definido por prioridades das necessidades do município.
APROVADO POR MAIORIA Art 65
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DIRETRIZES

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

3.1. Adotar critérios baseados no adensamento populacional, contiguidade do adensamento e barreiras
3. Definir diretrizes para o
naturais para delimitar as áreas urbanas e rurais, coibindo a expansão horizontal da atual área urbana  MACROZONA
parcelamento e
URBANA
do Distrito Sede. Art 64
ocupação do solo urbano
OCUPAÇÃO
3.2. Controlar o adensamento de áreas urbanas periféricas condicionando a aprovação de novos
de modo a controlar a
CONTROLADA Art
loteamentos urbanos, de novas atividades e o acréscimo de população à disponibilidade de
expansão horizontal da
64
infraestrutura, de serviços gerais de apoio, priorizando as áreas contíguas à ocupação urbana précidade.
existente para evitar a formação de vazios urbanos. Art 64
 MACROZONA
3.3. Ampliar a oferta de habitação de interesse social, priorizando a proximidade ao local de origem das
URBANA DE USO
famílias a serem atendidas; a facilidade de acesso aos serviços urbanos e à oferta de trabalho; à
Art 64
MISTO Art 64
redução da necessidade de deslocamentos. Art. 55
3.4. Integrar o parâmetro técnico de abrangência do atendimento às barreiras físicas existentes no entorno
 MACROZONA
para definir o critério de territorialidade na destinação das unidades habitacionais de interesse social.
URBANA DE
Art. 55
INDUSTRIALIZAÇÃ
3.5. Simplificar as normas de aprovação da habitação de interesse social, estabelecendo parâmetros
O Art 64
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. Art. 55
3.6. Buscar alternativas para ampliar a qualidade das unidades habitacionais novas e existentes,
contemplando a norma de acessibilidade, (incluindo calçadas, lixeiras, árvores e rua) e estimulando
tecnologias sustentáveis, tais como reaproveitamento de água e geração de energia. APROVADO POR
MAIORIA Art. 55
3.7. Prever a implantação de áreas para cemitérios públicos de acordo com a quantidade de habitantes e
crescimento vegetativo. APROVADO POR MAIORIA Art. 52
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DIRETRIZES

4. Garantir 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.
Art 55

5. Priorizar a regularização
de assentamentos de
interesse social com a
permanência das famílias
no local, sua integração à
cidade formal e ao
conjunto de benefícios
urbanos disponíveis.
Art 66

ESTRATÉGIAS

4.1. Estimular o adensamento populacional ordenado com edificações de uso misto por meio da
simplificação dos procedimentos de licenciamento. Art 55
4.2. Corrigir problemas e melhorar o acesso aos serviços públicos por meio da utilização dos recursos
auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos. APROVADO POR MAIORIA Art 55
4.3. Garantir áreas públicas urbanas, equipamentos comunitários e oportunidades para a participação em
eventos destinados à preservação histórico-cultural e ambiental de comunidades tradicionais, artesãos,
imigrantes e indígenas. Art 55
4.4. 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 áreas de preservação permanente e o sistema viário. Art 55
4.5. Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças com instalações técnicas de suporte às
atividades culturais e artísticas, instalação de equipamentos de lazer, calçadas, mobiliário e iluminação,
para apropriação dos espaços pelos usuários inclusive em horários alternativos.
4.6. Elaborar programas e promover parcerias entre os setores público e privado para melhorias e
manutenção das áreas, prédios e equipamentos públicos, atendendo a critérios técnicos e diretrizes do
plano diretor e leis complementares. Art 55
4.7. Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando à modernização constante e a
eficiência. APROVADO POR MAIORIA Art 55
4.8. 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. Art 55
4.9. Priorizar a mobilidade das pessoas. APROVADO POR MAIORIA Art 59
5.1. Executar a regularização fundiária ou reassentamento da população em ocupações informais de
interesse social mediante projeto urbanístico específico para urbanização, recuperação e proteção das
áreas ambientais, com garantia de acesso à infraestrutura e serviços públicos. Art 66
5.2. Estabelecer critérios e normas especiais de urbanização, de uso, ocupação do solo e de edificações
para assentamentos informais de interesse social. Art 66
5.3. Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse social nos termos da lei. APROVADO POR
MAIORIA Art 66
5.4 Utilização dos recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos urbanísticos. Art 66
5.5. Criar mecanismos que facilitem tanto a aquisição como a melhoria de moradias existentes. Art 66
5.6. Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas de
comercialização, adequando o atendimento às características socioeconômicas das famílias
beneficiadas. Art 66
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MACROZONAS

 MACROZONA

URBANA DE
INDUSTRIALIZAÇÃ
O Art 55
 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 55
 MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇÃO
Art 55


MACROZONA
URBANA DE
OCUPAÇÃO
CONTROLADA
Art 55

 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 55
 MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇÃO
Art 66

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

6.1. Implantar serviços públicos de maior abrangência em áreas com deficiência de atendimento,
6. Ampliar o atendimento e
 MACROZONA
concentrando espacialmente os equipamentos para fortalecer as centralidades existentes e reduzir
garantir o acesso aos
URBANA DE
necessidades de deslocamentos. Art 54
serviços públicos em áreas
CONSOLIDAÇÃO
6.2. Priorizar a concentração espacial para a construção e ampliação de equipamentos comunitários
periféricas.
Art 54
(Creche, Escola e Centro de Convivência do Idoso e Jovem, UBS e equipamentos de saúde
necessários àquela região, CRAS), considerando o máximo aproveitamento das áreas públicas já
Art 54
existentes com infraestrutura urbana instalada; a integração social do público atendido em cada serviço,  SETOR DE
CENTRALIDADE
garantindo a acessibilidade e a redução da necessidade de deslocamentos. APROVADO POR
RURAL (IREREMAIORIA Art 54
PAIQUERÊ) Art 54
6.3. Descentralizar os equipamentos culturais, priorizando a utilização de áreas que possuam características
para a conservação da memória regional e local. Art 54
 SEDE DOS
6.4. Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos públicos nas áreas onde atualmente há déficit no
DISTRITOS Art 54
atendimento aos serviços públicos. APROVADO POR MAIORIA Art 54
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DIRETRIZES

7. Fortalecer os serviços
prestados pelos órgãos e
secretarias para garantir o
integral atendimento à
população.
Art 42

7. Fortalecer os serviços
prestados pelos órgãos e
secretarias para garantir o
integral atendimento à
população.

ESTRATÉGIAS

7.1. Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades da população e dos imigrantes.
7.2. Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, garantindo sua implantação,
estruturação e manutenção nos territórios. Art 42
7.3. Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social, voltados à
prestação de serviços de média complexidade e espaços de convivência e permanência de pessoas
em situação de rua. Art 42
7.4. Aprimorar o fluxo de notificação de violências e violação de direitos na política de assistência social,
 MACROZONAS
promovendo maior agilidade na inclusão em processos de acompanhamento familiar. Art 42
URBANAS
7.5. Fortalecer e descentralizar o atendimento prestado pelos conselhos tutelares. Art 42
MACROZONAS
7.6. Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao acolhimento institucional. Art 42
RURAIS
7.7. Descentralizar o atendimento ao idoso, divulgando amplamente os serviços ofertados, melhorando e
ampliando as estruturas dos atuais centros de convivência com equipes multiprofissionais, capacitadas
DIRETRIZES E
e envolvidas com a temática sobre o envelhecimento da população, suas características físicas,
ESTRATÉGIAS GERAIS
emocionais, mentais, sociais e econômicas, criando um ambiente de acolhimento para os idosos. Art
42
Art 42
7.8. Assegurar atendimento integral, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência. Art 42
7.9. Viabilizar o ensino em período integral. Art 42
7.10. Estimular projetos educativos multidisciplinares e projetos de auto-organização dos estudantes que
levem a conhecer a área urbana e rural, voltados à cidadania, a saúde, educação alimentar, esporte,
artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da realidade social. Art 42
7.11. 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. Art 42
7.12. 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 esporte, em conjunto com
outras secretarias integradas aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Art 42
7.13. Adotar como princípios de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos espaços para
futura adaptação a novos usos. Art 42
7.14. Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de atendimento a
crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com necessidades educacionais
especiais. APROVADO POR MAIORIA Art 42
7.15. Fortalecer os programas de ensino para jovens e adultos combatendo o analfabetismo,
preferencialmente em horário noturno, buscando a inserção no mercado de trabalho. Art 42
7.16. Levantar, divulgar e viabilizar recursos para restaurar e preservar bens isolados e sítios urbanos
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DIRETRIZES

Art 42

ESTRATÉGIAS

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. Art. 40
7.17. Aplicar os instrumentos urbanísticos e de preservação do patrimônio cultural e criando zoneamentos
específicos como dos conjuntos urbano-paisagísticos Heimtal e Casoni. Art. 40
 MACROZONAS
7.18. Ampliar o número de profissionais da área da saúde para atenção básica e demais especialidades
URBANAS
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
MACROZONAS
atendimento com ações de promoção de à saúde de forma intersetorial e integrativa. APROVADO
RURAIS
POR MAIORIA Art 42
7.19 Ofertar ou ampliar a oferta de serviços específicos de atendimento psicossocial, dependência
DIRETRIZES E
química, geriátrico, saúde bucal para adultos e saúde do trabalhador. Art 42
ESTRATÉGIAS GERAIS
7.20 . Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária e ambiental,
visando a prevenção e a redução de riscos e agravos. Art 42
Art 42
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DIRETRIZES

7. Fortalecer os serviços
prestados pelos órgãos e
secretarias para garantir o
integral atendimento à
população.

Art 42

ESTRATÉGIAS

7.21 Implantar Centro de Zoonoses para controle de vetores e endemias, e de acidentes causados por
animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública. Art. 43
7.22 . Realizar o manejo dos animais que possam ser nocivos ao convívio dos seres humanos e que
possam causar impactos à fauna silvestre local, priorizando o controle populacional dos pombos. Art.  MACROZONAS
URBANAS
43
7.23 Promover a proteção e o bem estar animal combatendo maus tratos e garantindo a qualidade de vida
MACROZONAS
por meio da criação da Política Municipal de Proteção e Bem Estar Animal com a finalidade de
RURAIS
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
DIRETRIZES E
e redução do abandono. Art. 43
ESTRATÉGIAS GERAIS
7.24 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,
Art 42
garantindo abrigo temporário. Art. 43
7.25 Criar mecanismos de controle, avaliação e monitoramento de veículos de tração animal, visando a
saúde e segurança animal e segurança no trânsito, oportunizando alternativas de inclusão social e
geração de renda. APROVADO POR MAIORIA Art. 43
7.26 Garantir a adequada oferta de serviços funerários atendendo a legislação vigente criando programa
para manutenções, revitalizações dos cemitérios e capelas mortuárias públicas. Art 42
7.27 Implantar e modernizar a segurança publica por meio da criação da Central Unificada de
Videomonitoramento e de Gestão das Operações, com o monitoramento, a instalação de câmeras de
vigilância, instalação de alarmes nos próprios públicos, central de radiocomunicação,
radiocomunicadores e rádios móveis para viaturas. Art 42
7.28 Incentivar a integração dos sistemas privados de monitoramento por câmeras com a Central Unificada
de Videomonitoramento. Art 42
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DIRETRIZES

HABITAÇÃO, ATENDIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGIAS

8.1. Criar e atualizar o cadastro da rede e instalações de drenagem e das áreas suscetíveis a alagamentos e
enchentes, com vistas a subsidiar a escolha de áreas prioritárias para investimento. Art 56
8. Elaborar o Plano Municipal
8.2. Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos Rurais
de Drenagem Urbana e
8.3. Avaliar a condição das barragens do município criando e mantendo atualizados os Planos de
prover sistema garanta o
Contingência. Art 56
equilíbrio entre absorção,
retenção e escoamento de 8.4. Ampliar e aprimorar a manutenção da rede de galerias pluviais, reformando dissipadores e limpando
águas pluviais.
bocas de lobo, entre outros. Art 56
8.5. Coibir e controlar a impermeabilização do solo, promovendo a manutenção e aumento da área
Art 56
permeável das datas através de incentivos tributários. Art 56
8.6. Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão Lindóia e consolidar o eixo do Ribeirão Cambé,
através de programas, projetos e instalações voltados à formação de parques lineares de grande
abrangência, preservando e respeitando o território e a cultura indígena. APROVADO POR MAIORIA
Art 56
8.7. Promover o desassoreamento e a recuperação ambiental dos Lagos Igapó I, II, III e IV, através de
parcerias com a União, o Estado, o Município e o setor privado, instituições que promovem pesquisa
científica e a comunidade, com recursos do Poder Público e Privado. APROVADO POR MAIORIA Art
56
8.8. Implantar os NUPDES - Núcleos Comunitários de Defesa Civil para promoção de mudança cultural nos
níveis de Participação e Prevenção, com prioridade nos distritos rurais e comunidades que sofrem com
os efeitos dos desastres naturais. Art 56

MACROZONAS

 MACROZONA
URBANA DE
INDUSTRIALIZAÇÃ
O Art 56
 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 56
 MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇÃO
Art 56
 MACROZONA
URBANA DE
OCUPAÇÃO
CONTROLADA Art
56
 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 56
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DIRETRIZES

9. Garantir saneamento
ambiental em áreas com
maior deficiência,
investindo em soluções
alternativas e evitando
danos à saúde pública e
ao meio ambiente.

Art 43

ESTRATÉGIAS

9.1. 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  MACROZONAS
URBANAS
urbana. Art 43
9.2. Promover e fiscalizar a instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário individual (fossa
séptica) na zona rural combatendo o uso de fossa negra. Art 43
9.3. Ampliar a frequência e a área de abrangência da coleta de resíduos sólidos domésticos priorizando os
Distritos, os Patrimônios, as Vilas Rurais, os Assentamentos Rurais, as Reservas Indígenas e ao
longo das principais Estradas Rurais do Município. Art 43
9.4. Implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos meios convencionais. Art 43
9.5. 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. Art 43
9.6. Readequar a gestão do aterro municipal investindo em novas tecnologias e práticas sustentáveis. Art
43
9.7. Implantar sistema de recolhimento e disposição de carcaças de pequenos e grandes animais. Art 43
9.8. Implementar alternativas de disposição de resíduos para pequenos geradores revisando o atual
modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV). Art 43
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Art 43
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DIRETRIZES

1. Promover 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.
Art 50

ESTRATÉGIAS

1.1. 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. Art 50
1.2. Incentivar a criação de cooperativas de crédito, trabalho, comercialização, produção e beneficiamento
para agregar valor aos produtos e estimular o empreendedorismo para pequenos agricultores. Art 50
1.3 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. APROVADO POR MAIORIA Art 50
1.4. Estimular a ampliação da oferta de indústria, comércio e serviço nas sedes dos Distritos Rurais. Art 50
1.5. 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
Espírito Santo, São Luiz, Patrimônios Regina, e Taquaruna. Art 50
1.6. Promover ações para inserção do jovem no mercado de trabalho local com ampliação da capacitação
técnica, por meio de cursos técnicos (ensino médio, profissionalizantes, superior) voltados à produção
agroindustrial ou agroecológica, artesanais de alto valor agregado, gastronomia, turismo e
empreendedorismo. Art 50
1.7. Incentivar parcerias com produtores rurais e entidades de classes para a disponibilização de cursos
técnicos voltados à profissionalização em atividades desenvolvidas no campo. Art 50
1.8. Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das queimadas, os processos erosivos
e a contaminação por agrotóxicos, isto é, manejo integrado de pragas (MIP) e de doenças (MID),
controle biológico, proibir aplicação de pesticidas por via aérea (aviões). APROVADO POR MAIORIA
Art 50
1.9. Ampliar a cobertura dos serviços de telefonia e internet como instrumento de integração da cadeia
produtiva, capacitação, geração de emprego, renda e oportunidades. Art 50
1.10. Incentivar a formação de condomínios e/ou cooperativas de produtores agroecológicos. APROVADO
POR MAIORIA Art 50
1.11. Implantar o programa municipal de aquisição de alimentos nos moldes do PAA (Programa de
Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). APROVADO POR
MAIORIA Art 50
1.12 Criar a rede “gastronomia sem quilômetros”, envolvendo bares e restaurantes certificados cujo atributo
é a qualidade, a procedência e o compromisso social e ambiental. Estes estabelecimentos teriam
benefícios tributários para comercializarem apenas produtos agroecológicos adquiridos dos produtores
de Londrina. APROVADO POR MAIORIA Art 50
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MACROZONAS

 MACROZONA
RURAL DE
CONTROLE
AMBIENTAL
Art 50
 MACROZONA
RURAL DE
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
Art 50

 SETOR ESPECIAL
DE TURISMO DA
MACROZONA
RURAL DE
AGRICULTURA
COMERCIAL Art 50

 SEDE DOS
DISTRITOS

Art 50

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

2. Controlar o uso de
agrotóxicos em áreas
habitadas e de interesse
ambiental promovendo
formas alternativas de
desenvolvimento agrícola.
Art 51

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

2.1. Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e a agricultura transgênica nas bacias dos mananciais de
 SETOR ESPECIAL
abastecimento e áreas com outras restrições ambientais, assim como nas áreas de ocupação urbana;
DE TURISMO DA
Art 51
MACROZONA
RURAL DE
2.2 Criar faixa de controle sanitário (cinturão verde) ao uso de agrotóxicos ao redor do perímetro urbano da
AGRICULTURA
Sede e dos Distritos, e ao longo dos rios, riachos e lagos para evitar a contaminação à população e a
COMERCIAL Art 51
biodiversidade, especialmente, aos polinizadores. APROVADO POR MAIORIA Art 51

2.3. Incentivar a agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais na faixa de controle sanitário, incentivando MACROZONA
RURAL DE
a distribuição e o consumo de produtos orgânicos locais. Art 51
CONTROLE
2.4. Aprimorar programa de compras municipais contemplando produtos da agricultura familiar e
AMBIENTAL Art 51
agroecológica incluindo na merenda escolar e no Restaurante Popular como mecanismo de segurança
 MACROZONA
alimentar. APROVADO POR MAIORIA Art 51
RURAL DE
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
Art 51
 SEDES DOS
DISTRITOS Art 51

3. Estimular 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.
Art 47

3.1. Recuperar as estradas rurais municipais e promover a fiscalização e a manutenção periódica da
pavimentação combatendo os processos erosivos ao longo das vias. Art 47
3.2. Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos Distritos Rurais, incluindo ciclovias e pistas de
caminhada, para possibilitar a mobilidade, o transporte e o acesso aos serviços na área rural. Art. 49.
3.3. Incentivar a instalação de indústrias não poluentes e ligadas à tecnologia e agronegócio nas áreas
urbanas dos Distritos e ao longo de eixos rodoviários na zona rural diversificando as atividades
produtivas como alternativa de emprego e renda, reduzindo o deslocamento e a dependência do
Distrito-Sede. Art 47
3.4. Incentivar a instalação de atividades de pesquisa e tecnologia de apoio ao agronegócio ao longo dos
eixos rodoviários, observadas as restrições ambientais. Art 47
3.5. Fiscalizar e responsabilizar os proprietários rurais que não promovam o manejo adequado do solo,
culminando erosão nas estradas, leitos de rios, lagos e nascentes, que resultam em ônus coletivo.
APROVADO POR MAIORIA Art 47
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 MACROZONAS E
SETORES RURAIS
Art 47

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

4. Incentivar a atração e o
crescimento de empresas
que tenham por base a
geração e a aplicação de
conhecimento técnico e
científico.
Art 53

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

4.1. Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia entre os diversos setores da economia, a fim de
agregar maior valor à produção local, aplicando os conceitos de cidade inteligente. Art 53
4.2. Definir parâmetros urbanísticos específicos para a implantação de centros de pesquisa visando a
 MACROZONA
atração de indústrias de base tecnológica, considerando o acesso direto aos eixos rodoviários de maior RURAL DE
capacidade quando localizado em área rural. Art 53
AGRICULTURA
4.3. Reforçar os mecanismos institucionais de ensaios, certificação e controle de qualidade de produtos,
COMERCIAL especialmente aqueles voltados ao mercado externo. Art 53
SETOR DE
4.4. Proporcionar alternativas para execução de testes tecnológicos a fim de fomentar a ciência e a inovação DESENVOLVIMENT
O ECONÔMICO Art
no município. Art 53
53
4.5. Consolidar o Parque Tecnológico estruturando o Tecnocentro e criar novos parques, atraindo empresas
que visam trabalhar com alta tecnologia e valor agregado. Art 53
4.6. Fomentar a cooperação entre os atores relevantes do setor de tecnologia compatibilizando e ampliando  MACROZONA
RURAL DE
as iniciativas existentes e incentivando a criação de associações e cooperativas. Art 53
ATIVIDADES
4.7. Elaborar cronograma físico-financeiro do Tecnocentro após a prestação de contas por parte do
executivo e validação pela promotoria do patrimônio público – GEPATRIA. APROVADO POR MAIORIA DIVERSIFICADAS
Art 53
Art 53
4.8. Proibir o fracking (FRATURAMENTO HIDRÁULICO PARA EXTRAÇÃO DE GÁS SUBTERRÂNEO) no
 MACROZONA
Município. APROVADO POR MAIORIA Art 42
URBANA DE
INDUSTRIALIZAÇÃ
O Art 53
 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 53

5.1. Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social para a área urbana e
rural vinculado as diretrizes do Plano Diretor. Art 52
5. Incentivar a atração,
5.2. Incentivar a instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental, indústrias não poluentes
 MACROZONA
instalação e ampliação
ligadas à tecnologia e ao agronegócio, oferecendo estrutura de acesso e mobilidade. Art 52
RURAL DE
de indústrias e de
5.3. Controlar o uso industrial na Bacia do Ribeirão Jacutinga, considerando seu status de manancial de
AGRICULTURA
cadeias produtivas
abastecimento, fomentando indústrias secas e de baixo potencial poluidor. Art 52
COMERCIAL integradas consolidando
SETOR DE
a vocação regional e
5.4. Otimizar a ocupação de áreas com vocação industrial e promover maior diversidade de usos
DESENVOLVIMENT
setores estratégicos para
compatíveis fortalecendo o setor de logística e comércio atacadista. Art 52
O ECONOMICO Art
o Município.
5.5. Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da agroindústria e
52
agroecologia. APROVADO POR MAIORIA Art 52
Art 52
5.6. Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções para geração de emprego. Art 52
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

5.7. Estimular as tendências estratégicas nas áreas de Agronegócio, Químicos, Materiais e
 MACROZONA
Eletrometalmecânico promovendo o adensamento e otimização das cadeias produtivas integradas
RURAL DE
através de melhorias em infraestrutura. Art 52
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
5.8. Fomentar a cooperação entre os atores relevantes dos setores estratégicos compatibilizando e
Art 52
ampliando as iniciativas existentes e incentivando a criação de associações, parcerias e cooperativas
aplicando os conceitos de cidade inteligente. Art 52
5.9. Promover e fomentar a melhoria e ampliação da estrutura logística viária (rodovias, contornos, ferrovias,  MACROZONA
etc.) criando eixos e polos de desenvolvimento industrial, priorizando a instalação do Contorno Norte,
URBANA DE
estabelecendo a vocação logística e industrial de suas margens. Art 52
INDUSTRIALIZAÇÃ
O Art 52

MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 52
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

5. Incentivar a atração,
instalação e ampliação de
indústrias e de cadeias
produtivas integradas
consolidando a vocação
regional e setores
estratégicos para o
Município.
Art 52

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

5.10. 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. APROVADO POR MAIORIA Art 52  MACROZONA
RURAL DE
5.11. Definir espaços de transição ou amortecimento entre as áreas industriais e residenciais possibilitando
AGRICULTURA
a instalação de atividades complementares não poluentes. Art 52
COMERCIAL 5.12. Fomentar a criação unidades de tratamento e destinação final de resíduos industriais. Art 52
SETOR DE
DESENVOLVIMENT
5.13 Ampliar e aprimorar os Programas de Logística Reversa, de Controle de Grandes Geradores de
O ECONOMICO Art
Resíduos e outros, repassando o custo das externalidades negativas aos agentes responsáveis pela
52
produção de resíduos nocivos e/ou que sobrecarregam as finanças públicas. Art 52
5.14. Estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às rodovias, compatíveis com
o uso do solo pré-existente e com o sistema de transporte. Art 52
 MACROZONA
RURAL DE
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
Art 52
 MACROZONA
URBANA DE
INDUSTRIALIZAÇÃ
O Art 52

 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 52
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
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DIRETRIZES

6. Estimular a micro e
pequena indústria
articuladas ao uso
residencial, como
alternativa para a geração
de renda e ampliação da
oferta de trabalho,
próximos à moradia.
Art 61

ESTRATÉGIAS

6.1. 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. Art 61
6.2. Simplificar e agilizar o licenciamento de indústrias de baixo impacto ambiental. APROVADO POR
MAIORIA Art 61
6.3. Fomentar a capacitação técnica e transferência de conhecimento científico através de convênios com
entidades de pesquisa, órgãos governamentais e não-governamentais, entidades de classe e outros.
Art 61
6.4. Incentivar a criação de cooperativas e associações de micro e pequenas empresas.
6.5. Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito, capacitação e acesso à
informação, incentivando o empreendedorismo, as atividades de economia solidária e de incubação. Art
61
6.6. Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio às organizações de mulheres, com vistas à
promoção de alternativas de trabalho e geração de renda para a autonomia econômica e financeira. Art
61
6.7. Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais contemplando micro e pequenas
empresas locais. APROVADO POR MAIORIA Art 61
6.8. 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. Art 61
6.9. 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. Art 61
6.10. Aprimorar e ampliar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos assegurando a inclusão social,
garantindo a participação de catadores de materiais recicláveis. Art 61

MACROZONAS

MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 61

MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇÃO
Art 61

MACROZONA
URBANA DE
OCUPACAO
CONTROLADA Art
61

 SEDE DOS
DISTRITOS

Art 61
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EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
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DIRETRIZES

7. Estimular a criação e
consolidação de polos de
serviços regionais
integrados ao
desenvolvimento do
potencial turístico,
especialmente o turismo
de negócios, de eventos.
Art 63

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

7.1. Estimular a coesão de atividades produtivas ao longo dos grandes vias de circulação como eixos
especializados nas áreas de educação, pesquisa e comércio (geradores de tráfego) de forma
 MACROZONA
compatível e complementar aos usos do entorno, preservando a capacidade de circulação viária. Art 63 URBANA DE
7.2. Estimular a coesão de atividades produtivas na área de saúde, ampliando a oferta de serviços
INDUSTRIALIZAÇÃ
especializados de média e alta complexidade (ambulatorial e hospitalar) em parceria com o Estado e
O
com a União. Art 63
Art 63
7.3. Fomentar a cooperação e a integração entre os entes do setor e as instituições de pesquisa e ensino
 MACROZONA
para transferência e aplicação de conhecimento. Art 63
URBANA DE USO
7.4. Fomentar a instalação de centros de abastecimento e de logística associados ao sistema viário de
MISTO
grande capacidade. Art 63
Art 63
7.5. Implementar política de preservação histórico-cultural da região Central que evite o mau uso e o
 MACROZONA
abandono, estimule a economia local com a criação de corredor cultural fomentando o desenvolvimento
URBANA DE
do entorno dos demais locais turísticos urbanos. Art 63
CONSOLIDAÇÃO –
7.6. Promover ações para a continuidade das melhorias do Calçadão da área central. Art 63
SETOR DE
ATIVIDADES
ESPECIALIZADAS

Art 63
8. Estimular novas
centralidades econômicas
e incrementar as
existentes visando a
distribuição espacial dos
serviços, a oferta de
emprego e a diversidade
de uso em locais
potencializados pelos
investimentos públicos.

8.1. Consolidar a vocação da Avenida Saul Elkind como centralidade da Região Norte e estimular novas vias
comerciais nos demais bairros residenciais com vistas à ampliação e diversificação de atividades,
oferta de serviços e emprego. Art 62
 MACROZONA
8.2 Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em áreas residenciais, incluindo serviços noturnos, URBANA DE
quando compatíveis com os demais usos do entorno, respeitando as restrições ambientais, sanitárias
CONSOLIDAÇAO
e de incomodidade. APROVADO POR MAIORIA Art 62
Art 62
8.3. Incentivar a instalação de novas empresas de alta tecnologia e de baixo impacto ambiental através da

SEDE DOS
reutilização de áreas já implantadas e da ampliação das possibilidades locacionais para sua
DISTRITOS
instalação. APROVADO POR MAIORIA Art 62
Art 62
8.4. Ampliar a centralidade no distrito de Irerê, adequando o terminal de transporte coletivo e a oferta de
transporte público à necessidade dos moradores de toda a área rural. Art 54

Art 62
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Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

9.1. Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com o
zoneamento simplificando os parâmetros urbanísticos de forma a ampliar as possibilidades locacionais,
9. Fomentar o comércio local
respeitadas as restrições ambientais, sanitárias, ao sossego público e de incomodidade. APROVADO
 MACROZONA
(pequeno porte) associado
POR MAIORIA Art 60
URBANA DE USO
à produção artesanal ou de
9.2. Regulamentar os horários de funcionamento de atividades noturnas com vistas à redução dos níveis de
MISTO
baixo volume em especial
perturbação de sossego considerando as normas da ABNT em áreas residenciais. APROVADO POR
nas áreas residenciais
Art 60
MAIORIA Art 60
onde o abastecimento é
 MACROZONA
9.3. Garantir a permanência de atividades pré-existentes na revisão de parâmetros de uso e ocupação do
deficiente, possibilitando
URBANA DE
solo,
respeitadas
as
restrições
ambientais,
sanitárias
ao
sossego
público
conforme
normas
da
ABNT
e
maior diversidade de
CONSOLIDAÇAO
de incomodidade. APROVADO POR MAIORIA Art 60
atividades.
Art 60
9.4 Incentivo ao comércio local em feiras e eventos, a associação do comércio itinerante aos espaços de
Art 60
 MACROZONA
lazer, a criação de subcentros comerciais de bairro. Art 60
URBANA DE
9.5. Incentivar comércio local e de suporte ao lazer junto às vias marginais de fundos de vale para ampliar a
OCUPAÇÃO
fluxo de pessoas garantindo maior aproveitamento e segurança dessas áreas. Art 60
CONTROLADA
9.6. Desenvolver hortas comunitárias em áreas públicas desde que não gerem conflito com as funções
Art 60
originalmente previstas, respeitada a demanda para serviços públicos e restrições ambientais. Art 60
 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 60
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DIRETRIZES

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

10.1. Fomentar e a vocação turística da zona rural regulamentando as zonas gastronômicas por meio de
10. Incentivar o ecoturismo e
programas e projetos específicos de produção agroindustrial e artesanal. Art 49
 MACROZONA
o turismo rural
10.2. Incentivar a realização de eventos tradicionais com a comercialização local de produtos vinculados ao
RURAL DE
aproveitando as
turismo na área rural. Art 49
CONTROLE
potencialidades naturais e
AMBIENTAL
10.3
Estruturação
de
rotas
ou
circuitos
de
acesso
às
atividades
de
lazer,
esporte,
educação
e
cultura
culturais.
fundamentadas na preservação ambiental e inclusão social. Art. 49.
Art 49
10.4. Estabelecer critérios padrões e regras para implantação de atividades turísticas, recreativas e culturais  MACROZONA
Art 49
na zona rural, respeitando o módulo rural do INCRA e os impactos ambientais decorrentes. Art 49
RURAL DE
AGRICULTURA
10.5. Incentivar o turismo na Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy. Art 49
COMERCIAL –
10.6. Criar um programa de manejo de fauna nas vias públicas, estradas e rodovias municipais ou que
SETOR ESPECIAL
cortem o município, que vise redução de atropelamento de animais, através da instalação de
DE TURISMO
alambrados, trincheiras e rotas alternativas à biodiversidade (subterrânea, aérea, etc.). APROVADO
Art 49
POR MAIORIA Art 49
 MACROZONA
10.7. Incentivar o turismo na Reserva do Apucaraninha por meio de uma infraestrutura básica a fim de
RURAL DE
disponibilização de acessos e segurança, sem comprometimento das características naturais
ATIVIDADES
existentes. APROVADO POR MAIORIA Art 49
10.8. Implementar linha de ônibus do distrito de Lerrovile até a Aldeia da Reserva Indígena de Apucaraninha DIVERSIFICADAS
Art 49
e Água Branca. APROVADO POR MAIORIA Art 49
 SEDE DOS
DISTRITOS

Art 49
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DIRETRIZES

11. Promover 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
Art 44

ESTRATÉGIAS

11.1. Proceder ao reconhecimento do Parque Ecológico João Milanez enquanto unidade de conservação
nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação elaborando seu Plano de
 MACROZONAS
Manejo e revisar a atualização dos planos de Manejo dos Parques Municipais Arthur Thomas e
URBANAS
Daisaku Ikeda. Art 44
11.2. Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) através do apoio técnico e
MACROZONAS
instrumentos econômicos e tributários e fomentar a ampliação das Unidades de Conservação criando
RURAIS
corredores ecológicos, especialmente através do curso dos corpos hídricos, com objetivo de integrar
os mosaicos e promover a biodiversidade. Art 44
DIRETRIZES E
11.3. Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à biodiversidade e a relevância das Unidades de
ESTRATÉGIAS GERAIS
Conservação do Município. Art 44
Art 44
11.4. Promover o intercâmbio e cooperação com organizações e instituições que visem a conservação da
biodiversidade e a qualidade de vida humana. Art 44
11.5 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 o
espaço como corredor ecológico de biodiversidade. Art 44
11.6. 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. Art 44
11.7. 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 freático monitorando a
qualidade das águas dos corpos hídricos do município. Art 44
11.8. 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.
Art 44
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Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

12.1 Elaborar e executar o Plano de Mobilidade considerando novas formas de transporte e a oferta de
empregos. Art 45
 MACROZONAS
12. Promover a
12.2. Adotar maior rigor no processo licitatório, transparência e fiscalização de contratos, visando o
URBANAS
universalização do
barateamento das tarifas de transporte coletivo, buscando fontes alternativas de custeio do serviço e
acesso ao transporte
incorporando recursos de beneficiários indiretos no seu financiamento. Art 45
público coletivo como um
12.3. Implantar rede de transporte intermodal, organizando o sistema de transporte coletivo na forma de uma
MACROZONAS
serviço essencial
única rede integrada física, operacional e tarifariamente, reavaliando a necessidade de implantação
RURAIS
regulado pelo Poder
de novos terminais ou estações de integração ou de conexão da rede, humanizando o atendimento e
Público e adotar
assistência para pessoas com necessidades especiais. Art 45
DIRETRIZES E
estratégias de mobilidade
para combater a
ESTRATÉGIAS GERAIS
12.4. Apoiar e promover medidas para coibir o transporte ilegal de passageiros. Art 45
segregação urbana e
12.5. Implantar e melhorar os abrigos junto aos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo,
Art 45
social.
associados à melhoria da iluminação pública e da implementação de lixeiras, buscando proporcionar
aos usuários mais conforto e segurança e informação, fomentando parceiras que promovam a
Art 45
manutenção. APROVADO POR MAIORIA Art 45
12.6. Estabelecer sistema de informação aos usuários do transporte coletivo urbano, especialmente nos
pontos de embarque e desembarque. Art 45
12.7 Apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos e menos poluentes reduzindo a emissão de
gases de efeito estufa como uma política de enfretamento às mudanças climáticas. Art 45
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DIRETRIZES

13. Promover e incentivar o
desenvolvimento de
sistemas de circulação e
transportes racionalizado
e associado a novas
tecnologias em diferentes
modalidades.
Art 58

ESTRATÉGIAS

13.1. Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para implantação de um sistema viário
articulado entre todas as regiões da cidade. Art 58
13.2. 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. Art 58
13.3. 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. Art 58
13.4. Incrementar o transporte coletivo público com a criação de linhas circulares e inter bairros, como
forma de diminuir o percurso realizado pela população nas regiões da cidade. Art 58
13.5. Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via compartilhada pelos modos
ferroviário (Veículo Leve sobre Trilho – VLT ou equivalente) e rodoviário (automóveis, motocicletas e
bicicletas). Art 58
13.6
Execução de 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. Art 58
13.7
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.
Art 58
13.8
Promover a revisão e a consolidação do anel de integração com estrutura viária para
desenvolvimento econômico dos bairros. Art 58
13.9. Promover a revisão e a implantação de contornos rodoviários para desviar o trânsito de passagem
dos veículos pesados na área urbana da cidade. Art 58
13.10. Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em relação à circulação de
caminhões com peso bruto elevado e de cargas perigosas. Art 58
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 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 58
 MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇÃO
Art 58
 MACROZONA
URBANA DE
OCUPAÇÃO
CONTROLADA Art
58
 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 58

EMPREGO, MOBILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

14. Priorizar a mobilidade
das pessoas e não dos
veículos, o transporte
coletivo, a acessibilidade
e a qualidade ambiental.
Art 59

ESTRATÉGIAS

MACROZONAS

MACROZONA
URBANA DE
USO MISTO Art
59

14.1 Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento e sinalização dos passeios e vias de
pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento paisagístico adequado e tratamento das
travessias do sistema viário. Art 59
14.2 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. Art 59 MACROZONA
URBANA DE
14.3 Incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e racional do transporte
CONSOLIDAÇA
motorizado individual. Art 59
O Art 59
14.4 Ampliar e adequar a sinalização horizontal, vertical e semafórica das vias públicas e investir em
educação no transito visando a segurança sobretudo do pedestre. Art 59

14.5 Ampliar a oferta de infraestrutura viária, com privilégio para o transporte coletivo, buscando o
MACROZONA
estabelecimento de corredores prioritários. Art 59
URBANA DE
OCUPAÇÃO
CONTROLADA
Art 59

 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 59
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DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

15. Promover 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

15.1 Estimular o adensamento e a diversificação de usos nas regiões providas de infraestrutura de
transporte e restringir a expansão horizontal da malha urbana. Art 57
15.2 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. Art 57
15.3 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. Art 57
15.4 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, trânsito e
transporte, desestimulando a implantação de PGT – Polo Geradores de Tráfego, especialmente na
área central da cidade. Art 57
15.5 Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com a proibição de carga e descarga no
período diurno. Art 57
15.6 Proceder a análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de acesso à
área central da cidade. Art 57

Art 57

MACROZONAS

 MACROZONA
URBANA DE USO
MISTO Art 57
 MACROZONA
URBANA DE
CONSOLIDAÇAO
Art 57
 MACROZONA DE
OCUPAÇÃO
CONTROLADA Art
57
 SEDE DOS
DISTRITOS
Art 57

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revisão 2018-2028
ETAPA 4 – Minuta da Lei Geral

545

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

1. Criar uma cultura de
participação cidadã através
do fortalecimento,
estruturação e capacitação
dos conselhos municipais
e lideranças comunitárias,
incentivo às associações
de bairros e processos de
co-criação e co-gestão das
políticas públicas.
Art 36

ESTRATÉGIAS

1.1. Incentivar o empoderamento das governanças locais através da capacitação da comunidade para
gestão democrática. APROVADO POR MAIORIA Art 36
1.2
Promover o fortalecimento e estruturação dos conselhos municipais (recursos humanos,
orçamentários e logístico), com a capacitação continuada dos conselhos municipais, especialmente
na formulação das políticas pertinentes a sua atuação e regramento mínimo. Art 36
1.3. Ampliar a representatividade dos distritos, através da indicação comunitária dos representantes distritais
junto ao poder executivo municipal. Art 36
1.4
Adequar a composição do Conselho Municipal da Cidade, atendendo as recomendações federal,
estadual e deliberações das conferências municipais. Art 36
1.5. Criar mecanismo de incentivo à criação, manutenção e capacitação das associações de bairro,
comunitária e de trabalhadores. Art 36
1.6. Promover, nas discussões públicas e democráticas, a aplicação de metodologias para congregação de
interesses, que melhor resultem no atendimento do interesse coletivo. Art 36
2.1

2. 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.
Art 37

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Elaborar em conjunto com a sociedade a formulação de estratégias para alcance e efetividade das
políticas públicas. Art 37
Garantir a superioridade das deliberações coletivas e democráticas perante o Poder Executivo e
Legislativo atendidas as disposições legais. APROVADA POR MAIORIA Art 37
Garantir que todos os Planos das políticas setoriais sejam elaborados e regulamentados para que
tenham força de lei garantindo a continuidade destas políticas, diretrizes e ações. Art 37
Instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento atualização e revisão do Plano
Diretor, estruturando o órgão municipal de planejamento urbano e territorial. Art 37
Criar medidas de controle e transparência na utilização dos recursos do fundo de desenvolvimento
urbano e demais fundos municipais, conforme a LAI (Lei de Acesso à Informação) 12527/2011.
APROVADA POR MAIORIA Art 37
Criar grupos permanentes de acompanhamento dos Planos Municipais e instrumento s de
monitoramento cidadão da execução política e orçamentária, tais como o Relatório Anual de Gestão e
indicadores de desempenho. Art 37
Consultar a população sobre as prioridades quanto a destinação dos recursos públicos, retomando as
discussões regionalizadas do orçamento participativo. Art 37
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TODAS AS
MACROZONAS
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Art 36

TODAS AS
MACROZONAS
DIRETRIZES E
ESTRATÉGIAS GERAIS
Art 37

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

GESTÃO DEMOCRÁTICA
ESTRATÉGIAS

3.1 Adotar critérios mais claros e simplificação da linguagem técnica das políticas públicas para estimular a
3. Ampliar a transparência e
participação cidadã. Art 38
acessibilidade às
3.2 Aprimorar o canal de comunicação cidadã com a Prefeitura, especialmente através da Ouvidoria e
informações de controle
manter atualizada a Carta de Serviços Municipais com objetivo de esclarecer a comunidade sobre a
social.
atribuição e serviços prestados por cada órgão público para as áreas urbana e rural. APROVADO POR
MAIORIA Art 38
3.3 Reestruturar e implantar o sistema municipal de gestão e monitoramento dos instrumentos
Art 38
urbanísticos, programas e projetos aprovados. Art 38
3.4 Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias, utilizando como ferramenta o
geoprocessamento. Art 38
3.5 Viabilizar espaço próprio e adequado ao Arquivo Público, bem como recursos humanos com
profissionais qualificados para a guarda, preservação, manipulação e disponibilização de documentos
dos Órgãos de administração Direta e Indireta do município. APROVADO POR MAIORIA Art 38
3.6 Garantir que as audiências públicas, discussões do Plano Diretor e Leis complementares sejam
realizados em espaços públicos (UEL, UTFPR, outros) bem como seja ofertado alimentação e
transporte (passe de ônibus) APROVADO POR MAIORIA Art 38
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TODAS AS
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Art 38

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

GESTÃO DEMOCRÁTICA
ESTRATÉGIAS

4.1 Aprimorar o planejamento urbano e a definição de parâmetros urbanísticos para parcelamento, uso e
4. Fortalecer o planejamento
ocupação do solo urbano, bem como para os instrumentos urbanísticos garantindo a manutenção da lei
urbano em suas
de uso e ocupação do solo urbano particularmente no que tange as zonas residenciais 1 e 2.
dimensões técnica e
REPROVADA Art 39
participativa em defesa da
4.2 Desenvolver pesquisas e promover constante monitoramento e mapeamento da evolução da ocupação
prevalência dos interesses
urbana e do uso do solo a fim de subsidiar diretrizes e estratégias para as diversas políticas setoriais.
coletivos sobre os
Art 39
interesses individuais e do
enfrentamento à corrupção 4.3 Revisar atribuições dos órgãos e secretarias. APROVADO POR MAIORIA Art 39
urbanística e com foco na 4.4 Instituir a Secretaria Municipal de Habitação Social com função de planejamento e definição da política
produção e gestão da
habitacional do município, com a proposição e regulamentação de Estratégias e Instrumentos a serem
habitação social.
executados. Art 39
4.5 Fortalecimento da COHAB como órgão executor da Política Municipal de Habitação, com
aprimoramento das ações de fiscalização, acompanhamento e assistência técnica. Art 39
Art 39
4.6 Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com o diagnóstico da realidade, metas e ações
promovendo atualização do cadastro de interessados nos programas de HIS. Art 39
4.7 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 e Aluguel Social, Outorga Onerosa e Transferência do Potencial Construtivo. Art
39
4.8 Instituir novos instrumentos de gestão urbana, tais como o recolhimento de taxa para grandes
empreendimentos, destinação de um percentual do ITBI, que pudessem gerar receitas nãoorçamentárias 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 Art 39
4.9 Identificar e cadastrar imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos. Art 39
4.10 Estabelecer medidas para a efetivação de termos de parceria e convênios, assegurando às 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. Art
39
4.11 Implantar programas para arrendamento de unidades habitacionais de interesse social com opção de
compra ao final do contrato. Art 39
4.12 Integrar a Política de Habitação ao Planejamento Urbano e às políticas setoriais para atender as
necessidades do cidadão, priorizando a aplicação local dos recursos advindos dos instrumentos do
Estatuto das Cidades. Art 39
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Art 39

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

GESTÃO DEMOCRÁTICA
ESTRATÉGIAS

5.1 Garantir a elaboração de todos os planos setoriais de atendimento social, realização de conferências,
5. Articular todas as políticas
instituição dos Conselhos, fortalecimento dos fundos e estruturação dos órgãos e secretarias. Art 40
de atendimento social com
5.2 Implantar e aprimorar sistemas informatizados de gestão, de registro de usuários, serviços e dados de
a finalidade de educar e
realidade, para maior integração e agilidade nos atendimentos. Art 40
estimular a prática de
5.3 Buscar parcerias com entidades, por meio de múltiplas fontes de recursos, para viabilizar projetos e
atividades voltadas à
programas voltados ao atendimento social, garantindo continuidade aos já consolidados e com notório
cultura, esporte, lazer,
reconhecimento da comunidade em caráter complementar e suplementar. APROVADO POR MAIORIA
saúde, educação,
Art 40
assistência social.
5.4 Promover ações para a continuidade da construção do Teatro Municipal. Art 40
Art 40
5.5 Desenvolver a gestão dos benefícios assistenciais advindos das três esferas de Governo e ampliar o
valor disponível, garantindo as correções monetárias. Art 40
5.6 Garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com necessidades especiais no âmbito do
atendimento social. Art 40
6.1 Articular com o Estado e os Municípios da Região Metropolitana a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. Art 41
6.2 Promover a articulação entre os municípios e destes com o estado nos projetos de melhoria da Região
6. Buscar articulação
Metropolitana de Londrina conforme previsto no Estatuto da Metrópole.
regional para a
implementação do estatuto 6.3 Implementar em conjunto com os municípios da Região Metropolitana e Estado melhorias na
infraestrutura e serviços (rodovias, estradas, sistemas de transporte coletivo público) nos
da Metrópole e Gestão
deslocamentos intermunicipais, especialmente sobre o Contorno metropolitano Norte. Art 41
Metropolitana.
6.4 Instalação para atendimento à região Metropolitana do Centro de Tratamento e Recuperação de
Animais Silvestres – CETAS e/ou Centro de Reabilitação de Animais Silvestres com a função de prestar
atendimento médico-veterinário curativo e profilático, priorizando, quando possível, a devolução destes
Art 41
em seu habitat natural. APROVADO POR MAIORIA Art 41
6.5 Integrar as ações de segurança por meio da Elaboração de um Plano de Segurança Regional e um
Plano de Defesa Civil Regional, em conjunto com os municípios que integram o CISMEL. Art 41
6.6 Integrar as ações de saúde e buscar alternativas para compartilhar os custos de manutenção da
infraestrutura de suporte aos serviços de saúde em conjunto com os municípios que integram o
CISMEPAR. Art 41
6.7 Integrar as ações de preservação ambiental e gestão de resíduos em conjunto com os municípios que
compõe a Região Metropolitana para qualidade da provisão de serviços ambientais, especialmente os
mananciais de abastecimento. APROVADO POR MAIORIA Art 41
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Art 41

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Prefeitura Municipal de Londrina

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

Estruturar equipe multidisciplinar coordenado pelo IPPUL para tratar de Planos e Programas
Municipais que tenham interface com os demais municípios da RML. APROVADO POR MAIORIA Art
41
6. Buscar articulação
6.9 Ordenar o uso e ocupação urbana nas áreas conurbadas e dirimir conflitos sobre as divisas
regional para a
municipais. Art 41
implementação do estatuto
6.10 Intensificar esforços para a definição legal sobre o município de localização da Terra Indígena (T.I) do
da Metrópole e Gestão
Apucaraninha, para atender integralmente as necessidades dessa população, em especial implantar o
Metropolitana.
centro de passagem. APROVADO POR MAIORIA Art 41
Art 41
6.11 Definição do município de Referência para a reserva do Apucaraninha como sendo Londrina e
Tamarana como sendo na Lei da Constituição Brasileira Art. 231 e 232. APROVADO POR MAIORIA
Art 41
6.12 Implantação da casa da passagem da aldeia Goj Kupri do centro cultural Ware como sendo na Lei da
Constituição Brasileira Art. 231 e 232. APROVADO POR MAIORIA Art 41
6.13 Apoio a proposta de emenda 01/2018 da lei orgânica, que veda a participação em conselhos de
políticas públicas, de profissionais que atuem no licenciamento de atividades no município.
APROVADO POR MAIORIA Art 36
6.14 Integrar a gestão das ações no campo da Assistência Social, especialmente no atendimento à
população em situação de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes. APROVADO POR MAIORIA Art 42

MACROZONAS

6.8
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Art 41

Prefeitura Municipal de Londrina

ANEXO 3 – COMUNICAÇÕES À ETM, GCT E GA DA REVISÃO DO PDML
Convocação para reunião de qualificação para aprovação do regimento da Préconferência.
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Encaminhamento do regimento para a Pré Conferência - aprovado na reunião do dia
12/07/2018.
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Encaminhamento do Regulamento da Pré-conferencia para apreciação das equipes.
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Encaminhamento de Regimento da pré-conferência com alterações e justificativas realizadas
pela diretoria.
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Convite para a 1ª Conferência e orientações para leitura do material a ser analisado.
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Convite para a 2ª Conferência.
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Divulgação do material a ser analisado na segunda conferência – Macrozoneamento Interativo.
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E-mails encaminhados para todos os londrinenses que responderam ao questionário do Plano
Diretor Digital.
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Encaminhamento de e-mail para as equipes e delegados encaminhando a Minuta da Lei com
os destaques – preparação para a continuidade da 2ª Conferência.
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ANEXO 4 – RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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ANEXO 5 - MINUTA FINAL CONSOLIDADA COM PARECER DO CMC
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