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1.1 METODOLOG
M
GIA
A metodoologia de trabalho adotada para
o proocesso de reevisão do Plano
P
Diretorr do
Municcípio de Lonndrina foi a do planejam
mento
estrattégico particippativo, descritta a seguir.
1.1.1 Coordenaçãoo e Organizaçção
A estrutura de coordenaçção e organização
dos trabalhos
t
parra revisão do
d Plano Dirretor
Particcipativo foi apresentada
a
e aprovada na
n 1ª
Audiêência Pública realizada no dia
d 04 de julhho de
2005, sendo a seguinte:
a. Núcleo
N
Gestoor, formado pelos Direttores
P
Presidentes
d Instituto de Pesquisa e
do
P
Planejamento
L
–IPP
PUL,
Urbano de Londrina
C
Companhia
d Habitação de Londrinna –
de
e Companhiia Municipall de
C
COHAB-LD
T
Trânsito
e Urrbanização – CMTU e pelos
p
S
Secretários
do Meio Ambieente, Agricultuura e
O
Obras,
além do Coordennador do Plano
P
D
Diretor.
Couube ao Núúcleo Gestorr a
p
preparação,
coondução e coordenação dos
trrabalhos;
b. Equipe
E
Técnica, composta por
p representaantes
d
das
polícias Civil, Militaar e Rodoviiária,
de
P
Promotoria
Pública,
C
Companhia
S
Saneamento
do Paraná – SANEP
PAR,
C
Companhia
dee Energia Elétrica do Paranná –
C
COPEL,
Defessa Civil, Corppo de Bombeeiros,
P
Procuradores,
Secretarias,, Autarquiass e
C
Companhias
M
Municipais.
O papel da Eqquipe
T
Técnica
consistiu em contribuir com
innformações e disponibilizaação de dadoos ao
N
Núcleo
Gestor;
c. Comissão
C
de Acompanhamento, integgrada
p representaantes de Entiidades de Claasse,
por
A
Associações
de Moradoores, Conseelhos
P
Profissionais,
Institutos
de
Pesquuisa,
E
Entidades
Reliigiosas e Profi
fissionais. Couube a

ela monitorarr, apoiar e avaliar todo o
p
processo,
além
m de propor ações necessáárias
p
para
atingir os objetivos da Revisão do Plano
P
D
Diretor
Particippativo.
Parte da eqquipe técnicaa foi formalm
mente
designnada atravéss do Decreeto nº 47, de
24/01/2006 (69 peessoas, sendo 66 servidores do
municcípio e 3 daa SANEPAR
R). Ao longoo do

processo
p
outtros técnicos foram se agregando,
a
tanto do munnicípio quantoo das esferas estadual e
federal.
A Coomissão de Acompanham
mento foi
composta por
p
98 m
membros, sendo 79
representantess da sociedadde civil e 19 do poder
público
p
.
Os noomes de toddas essas peessoas, os
setores sociaiis por elas reppresentados, e o grau da
sua participaação, encontrram-se no Banco
B
de
Dados do PDPML,
P
doccumento aneexo deste
relatório.
1.1.2 Canais de Participaçção
A leeitura comuniitária foi reallizada por
meio dos seguintes
s
caanais de paarticipação
popular:
p
Fóruns dee Participaçãoo Popular;
Semináriios Temáticos;
Reuniõess e oficinas coom públicos diirigidos;
Audiênciia pública de ppactuação;
Pré confeerências do Plano Diretor;
Conferenncia Municipaal do Plano Dirretor;
Estratégia de Comuniccação e Publiccidade;
Apoio à mobilização
m
e Gestão Sociaal
Participattiva.
Para essta etapa dos trabalhos de revisão
r
do
Plano Diretorr de Londrina colaboraram,, ainda, 12
servidores doo Núcleo de Participação Popular NPP,
N
órgão ligado
l
a Secrretaria de Gaabinete do
Prefeito, quee atuaram nnas micro-reegiões da
cidade, urbbanas e ruurais, convid
dando e
sensibilizandoo a populaação e lideeranças a
participar
p
das oficinas regioonais e distritaais.
1.1.3 Etapas da Leitura C
Comunitária
No início
i
de 20005, a nova diiretoria de
urbanismo
u
doo IPPUL (Innstituto de Pesquisa
P
e
Planejamentoo Urbano dee Londrina), assumiu
como uma dee suas princippais responsab
bilidades a
revisão do Pllano Diretor de Londrina. Uma das
primeiras
p
açõões realizadas foi a preparação de
documentos para
p
busca dee recursos (n
nas esferas
estadual e fedderal) para a reealização dos trabalhos.
Enquanto aguuardava os rresultados a equipe
e
do
IPPUL inicioou a elaboraçãão da metodologia para
revisão do Plaano.
Como atividade de aabertura destee processo
foi realizada a primeira Auudiência
Públicaa, na Câmara de Vereadorres, no dia
04 de julho de 2005, açãão que foi am
mplamente
divulgada noss meios de comunicação disponíveis:
rádio, interneet e jornais. C
Compareceram
m cerca de
400 pessoas, representanttes dos maiss diversos
segmentos daa sociedade loondrinense. O conteúdo
apresentado foi
f dividido em
m três partes: a)
a O que é
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o Plaano Diretor; b) Estatutoo da Cidadee, c)
Propoosta geral da metodologia
m
d trabalho: geestão
de
democrática e decisão
d
sobree os canais de
particcipação populaar a serem criaados.
Logo após a audiência a equipe do IPP
PUL
inicioou o processo de
d mobilizaçãão e sensibilização
para discutir
d
o Plaano Diretor, em
e três linhaas de
ação:
1) moobilização inteerna da Prefeittura;
2) moobilização da sociedade
s
civiil organizada; e
3) moobilização da população
p
em
m geral.
Paralelamennte a este proccesso foram seendo
elaborrados os Teermos de Reeferência parra a
contraatação de connsultoria paraa elaborar a parte
p
técnicca do trabalho. Sob a coordeenação do IPP
PUL,
o Plaano Diretor, no seu conjuunto, vem seendo
elaborrado de maneira integradaa entre: a) Poder
P
Públicco; b) equipee consultora contratada; e c)
socieddade civil.
M
Mobilização
in
nterna na Prefeitura
O objetivo deesta ação foi a capacitaçãão e
sensibbilização de secretários, téécnicos e dem
mais
funcioonários públiicos de todoos os setoress da
Prefeiitura, além de
d recolher e organizar dados
d
existeentes na Prefeeitura que serriam utilizadoos na
revisãão do Plano. As atividadees desta linhaa de
ação tiveram iníciio logo apóss a 1ª Audiêência
Públicca, aproveitaando o mom
mento favoráável,
devido à ampla divvulgação.

Primeiramennte foram feitas reuniões com
cada Secretaria
S
Muunicipal para descobrir
d
quais os
conceeitos e relaçõees estabeleciddas entre a geestão
do muunicípio e o Plano Diretor vigente.
v
A queestão
princiipal era reevelar a intterferência e a
aproppriação do Plaano Diretor como
c
instrum
mento
utilizaado no cotidiaano da adminisstração públicca.
No segundo momento, fooi convocada uma
reuniãão com todas as secretarias,, da
qual participaram
p
secretários, técnicos e dem
mais
funcioonários públicos, ainda seem definição dos
responnsáveis pelo acompanhame
a
ento do Plano. Foi
constaatado que a maioria dos
d
funcionáários
(incluuindo diretorees e técnicoss) desconhecia o
conteúúdo do Planoo Diretor viggente, e este não
fazia parte do cottidiano da geestão. Segunddo o
levanttamento realizzado, o Planoo Diretor interrferia
apenaas
naquelass
secretarias
diretam
mente

envolvidas coom o ordenam
mento do uso e ocupação
do solo (Obbras, IPPUL, entre outraas). Outra
constatação relevante fo
foi o alto grau de
desarticulaçãoo entre as difeerentes secretaarias.
Entree julho e ssetembro de 2005 os
técnicos da prefeitura partiiciparam de oficinas
o
de
capacitação
sobre
ppolítica
hab
bitacional,
ministradas pelos técnicos do IPPU
UL. Estas
oficinas fizeram parte de uuma ação do programa
de financiam
mento HBB (H
Habitar Brasiil BID) e,
apesar de posssuírem foco eespecífico na habitação,
h
provocaram
p
d
discussões
quee alimentaram
m o debate
interno sobree o Plano Diiretor, e prop
piciaram o
envolvimentoo e a integraçãão dos técnico
os. Houve
também uma oficina , novamente para os
técnicos, sobbre Plano D
Diretor e Esstatuto da
Cidade, minisstrada pela equuipe do IPPUL
L.
Durantte esses prim
meiros momeentos, foi
constituída uma
u
equipe ttécnica da Prefeitura,
P
formada por secretários, ttécnicos e fun
ncionários
de diversas secretarias.
s
Essta equipe fo
oi dividida
em grupos de trabalho, com o ob
bjetivo de
promover
p
disscussões temááticas que serv
vissem de
subsídio para a conduçãão dos trabaalhos. Os
grupos de traabalho tiveram
m como função levantar
dados existenntes, assim ccomo propor linhas de
discussão, metas
m
e diretriizes de como
o abordar
estes temas durante o prrocesso de reevisão do
Plano Diretorr. Os grupos fooram dividido
os em:
1. Sustentabbilidade paraa o desenvolvimento
urbano,
u
rural e regional;
2. Infra-estrrutura;
3. Legislaçãão urbana;
4. Equipam
mentos sociais;
5. Gestão deemocrática.
Este último grupoo (Gestão dem
mocrática)
teve como principal objetivo sistematizar
informações referentes a todos os conselhos
existentes noo município, incluindo formas
f
de
atuação, form
mas e poder dee decisão, com
mposição e
relação da gestão
g
destes com os processos de
gestão muniicipal, a fim
m de comprreender e
enfrentar o processo dee “pulverização” dos
espaços de decisão e, porttanto, da frag
gmentação
das políticas públicas.
p
Mobilizaação da socied
dade civil org
ganizada
Nesta ação o objeetivo foi env
volver no
processo
p
de elaboração do Plano Diretor
D
as
diversas enttidades: reprresentação de
d classe,
movimentos
sociais,
organizaçõees
nãogovernamentaais, sindicatoos, empresáriios, entre
outros segmeentos da socieedade civil orrganizada.
As entidades foram previiamente levan
ntadas por
possuírem
p
im
mportante paapel na form
mação de
opinião junto a determinados grupos socciais.
Na prim
meira Audiênncia Pública do
o PDPML
(realizada noo dia 04/07//2005) foi elleita uma
Comissão de Acompanham
mento do Plan
no Diretor,
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formaada por repreesentantes daa sociedade civil
organnizada presentees.
Em seguidda, na prim
meira reuniãoo da
Comissão definiu-sse um calendáário de encontrros e
um método
m
de trabaalho.
A Comissãoo foi organizadda em seis gruupos
de trrabalho, cadda qual com
m um ritmoo e
metoddologia própriios para as suuas reuniões. Eles
tiveraam as mesmass responsabiliidades dos gruupos
internnos da Prefeeitura de Loondrina, e fooram
subdivvididos da segguinte forma:
1. Sustentabilidad
S
de para o desenvolvim
mento
u
urbano,
rural e regional;
2. Innfra-estrutura;
3. Legislação
L
urbbana;
4. Innstrumentos do
d Estatuto daa Cidade;
5. Equipamentos
E
sociais;
6. Gestão
G
democrrática.

muito pequenna para execcutar este pro
ocesso de
mobilização, a solução foii buscar na esstrutura da
própria
p
Prefeeitura o apoiio necessário. Para as
atividades de mobilização foi chamado o Núcleo
de Participaçção Popular, lligado ao Gaabinete do
Prefeito, quee já desenvoolvia um traabalho de
discussão doo Orçamento Participativo
o junto à
comunidade.
A partiicipação da poopulação com
meçou a ser
articulada em
m reuniões do Conselho Mu
unicipal de
Desenvolvimeento Rural e rreuniões dos Conselhos
C
Distritais, antteriores à 1ª A
Audiência Públlica.
Após esta audiêência o Nú
úcleo de
P
deu início aos traabalhos de
Participação Popular
discussão noss bairros. O município foi dividido
em 23 regiõees (08 rurais e 15 urbanas), tentando
desta maneirra atingir tooda a popu
ulação de
Londrina. Em
m cada regiãoo aconteceu um
u debate
sobre o Planoo Diretor. O ppúblico destass reuniões
era formaddo pelas lideranças populares
(presidentes e diretores de associaações de
moradores, reepresentantes dos conselhoss de saúde
local, escolas,, etc.).

Uma vez por
p mês todoos os grupos se
reuniaam para apressentar e debaater as respecttivas
produuções, sob a suupervisão da equipe
e
do IPP
PUL,
confoorme acordadoo na primeira reunião.
r
M
Mobilização
d população em geral
da
As reuuniões foram realizadas de julho até
agosto de 2005, e nelas fforam escolhid
das, pelos
próprios
p
partiicipantes, 03 pessoas de caada região
para
p
participaar de um cursso sobre Plan
no Diretor,
Estatuto da Cidade e Particcipação Populaar.
Este cuurso foi prepaarado por Neeiva Alves
Bertier de Almeida
A
(do Gabinete do Prefeito),
com duração de 20 horas, e foi ministrad
do por ela
e por técnicoss do IPPUL, ccom o apoio do
d Núcleo
de Participaçãão Popular.

Esta ação visou sensibiilizar a população
londriinense a conhhecer e discutiir o Plano Dirretor,
mostrrando a impoortância destee instrumentoo do
planejjamento munnicipal e sua interferênciaa na
vida de cada morrador do munnicípio. Para isso
m mobilizadoss e formados multiplicaddores
foram
entre as lideranças de todas as regiões da ciddade
(nortee, sul, leste, oeeste e centro, além dos disttritos
ruraiss).Como o IPP
PUL dispunhha de uma eqquipe
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Como resultado, foram formados 40
multiplicadores. Ao final do curso, foi definida
pela equipe do IPPUL e pelos participantes uma
agenda de reuniões com a população de cada
região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro e
rural). Os responsáveis por mobilizar e organizar
estas reuniões foram os próprios multiplicadores
formados no curso. O IPPUL colaborava com o
apoio técnico e logístico, levando a discussão dos
temas relacionados a Plano Diretor, como
Estatuto da Cidade e Participação Popular a uma
grande parte da sociedade londrinense.
Nestas reuniões foi incentivada a criação
de Fóruns de Debate Popular sobre a Revisão do
Plano Diretor. Esta iniciativa visava abrir um
espaço permanente de discussão no qual as
pessoas pudessem se organizar, debater
problemas e buscar soluções. Foram discutidas as
áreas da saúde, de meio ambiente, de educação,
de geração de emprego e renda, de infra-estrutura
e de habitação e zoneamento. Todo o conteúdo
produzido nestes Fóruns teve como principal
objetivo acumular discussão para a leitura
comunitária do Plano. A população organizou-se
da forma mais viável para cada região da cidade,
criando assim um espaço permanente de
discussão
e
também
incentivando
o
fortalecimento das lideranças comunitárias. O
IPPUL teve o papel de facilitar a discussão,
porém o conteúdo e a metodologia foi
desenvolvidos pela própria comunidade, com
orientação do Núcleo de Participação Popular.

Os Fóruns de Debate foram realizados no
período de novembro a dezembro de 2005. Foram
utilizados e abordados os seguintes meios e
conteúdos: vídeo do Ministério das Cidades (kit
campanha Plano Diretor Participativo); discussões
sobre problemas locais, metas e perspectivas
sobre o futuro de cada região.
Essas
reuniões
explicitaram
a
necessidade de organização da população para
defender seus objetivos e promover um processo
de renovação das lideranças. Nas áreas rurais a
participação foi intensa, pois a iniciativa abriu à
população um fórum inédito de debate. Cabe
destacar que a maior reclamação dos moradores
da área rural foi o esquecimento histórico por
parte das administrações anteriores. A iniciativa

busca resgatar a discussão das questões rurais
antes colocadas de lado, já surtindo um primeiro
efeito, pois a participação dos moradores destas
áreas foi intensa durante todo o processo de
discussão. Para a realização dos trabalhos no meio
rural, a Secretaria de Agricultura colaborou
cedendo o transporte para o curso e para as
reuniões.
Ainda em 2005 (novembro) foi aberto
mais um importante canal de participação
popular: O Plano Diretor Jovem Participativo,
com a finalidade de “estabelecer a relação
existente entre o planejamento de uma cidade, o
Plano Diretor e a educação”, segundo o então
coordenador do Plano Diretor, Gilson Bergoc. A
metodologia e os resultados dessa iniciativa estão
registrados no segundo capítulo deste relatório.
A 2ª Audiência Pública do Plano Diretor
Participativo (PDPML) foi realizada no dia 03 de
dezembro de 2005, e teve por objetivo apresentar
à sociedade uma síntese dos trabalhos
desenvolvidos e dos dados coletados desde o
lançamento do plano, em julho, a fim de conhecer
a opinião e as sugestões das entidades sociais e
da população em geral, realizando-se, assim, uma
avaliação do processo até aquele momento, e
discutido os próximos passos para o ano de 2006.

Nesta fase da realização dos trabalhos a
equipe responsável pela sua realização fez
algumas recomendações e alertas, e um registro
do aprendizado:
Em todos os cursos ministrados foram
utilizadas dinâmicas lúdicas, tais como:
teatro, criação de cidades a partir da vivência
de cada grupo (nesta dinâmica foram criadas
cidades e moradores em cartolina, desta
maneira foram discutidas expectativas em
relação ao Plano Diretor e desejos de
mudança para o município, neste momento
foram abordados temas como Estatuto da
Cidade, Plano Diretor e Participação
Popular), que juntamente com as exposições
dos técnicos do IPPUL, visaram relacionar os
temas discutidos com o planejamento
municipal, garantindo a efetiva apropriação
do conhecimento produzido.
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Um dos objetiivos de reforççar a participação
U
p
popular,
em momento
m
anterrior à contrattação
d consultoriaa para elabooração do Plano
da
P
D
Diretor
é garantir as bases para seu
m
monitoramento
o e qualificaar o processoo de
construção colletiva. Para quue a elaboraçção e
im
mplementaçãoo do Plano seja realm
mente
p
pactuada,
é extremameente importtante
a
alimentar
com
m conhecim
mento os gruupos
soociais historiccamente excluuídos dos debbates
e das esferas de decisão.
A utilizar a própria estruutura existentee na
Ao
P
Prefeitura
Muunicipal ficou evidente que,
m
mesmo
com pouco recuurso, é posssível
executar e gaarantir um processo de geestão
d
democrática
coontínuo, articuulando as diveersas
seecretarias e departamentos e aproveitaando
p
processos
p
participativos
em
cuurso,
contratando a consultoria apenas parra o
d
desenvolvimen
nto da parte técnica do Plano
P
D
Diretor,
garanntindo semppre que estaa se
a
articule
com
m as ações da Prefeiitura,
u
utilizando
a leitura comuunitária em seus
p
processos.
No períoddo de 11 de março
m
a 02 de abril
foram
m realizadas ass Pré-Conferênncias, que tiveeram
a finaalidade de proopor os ajustes necessários no
Planoo Diretor Muniicipal, apontanndo as diretrizzes e
ações para o desennvolvimento da
d cidade, além
m de
elegerr os delegaddos que reprresentariam cada
regiãoo e/ou segmeento social naa Conferênciaa do
Planoo Diretor. Fooram oito préé-conferênciass no
total, seis regionaiss e duas setoriaais.

A primeiraa aconteceu no
n CAIC da reegião
c
o públicoo da área ruraal. A segundaa, no
Sul, com
mesm
mo local, conntou com a participação dos
moraddores da reggião sul. A terceira,
t
quarrta e
quintaa pré-conferências foram
m realizadas no
Centro de Educaçção Infantil Valéria
V
Veroonese
(crechhe municipall), com as comunidadess da
regiãoo leste, oeste,, e região cenntral. A sextaa e a
sétimaa foram feitaas no mesmo local e dirigiidas,
ao
settor
respecctivamente,
produutivo
(emprresários), e aoo grupo dos gestores
g
públicos.
A oittava e últim
ma pré-conferêência foi com
m a
comunnidade da reggião norte, reaalizada no Ceentro
Culturral da região.

Desssas
pré-connferências
regionais
participam
p
enntidades, instiituições e a população
p
em geral, tenddo a inscrição sido feita nass escolas e
unidades
u
de saúde municiipais. Foram debatidos
seis eixos tem
máticos: 1) S
Sustentabilidad
de para o
Desenvolvimeento: Urbanoo, Rural e Regional;
2) Gestão Deemocrática da Cidade; 3) Código
C
de
Obras e dee Posturas; 4) Infra-estrrutura de
Saneamento, Energia, Coomunicação e Sistema
Viário, Transsporte e Mobbilidade; 5) Legislação
L
Urbanística
U
e Ambientaal; 6) Equiipamentos
Sociais: Públlicos, Comunnitários e Hab
bitação de
Interesse Sociial.
Todoo esse movimento confluiu para a 1ª
Conferência Municipal do Plano Diretor
Participativo do Muniicípio de Londrina,
realizada nos dias 5, 6 e 7 de maio dee 2006, no
auditório
da
Faculddade
Mettropolitana
Londrinense, com a presennça de 306 peessoas. Os
dados sobre a origem e o perfil dos parrticipantes
de cada um
ma das etaapas desse processo
participativo
p
encontram-see nos itens 1.2 e 1.3
deste relatóriio. “CONSTR
RUINDO O FUTURO
DE LONDRIN
NA” foi o tem
ma deste eventto.

Os objetivos
o
da C
Conferência, expressos
no
n seu Regim
mento e publiccados no Jorn
nal Oficial
do Municípioo de Londrina nº 741, de 18
8/04/2006,
que a convocoou, foram os sseguintes:
I. Avaliar o Plano Direetor do Mun
nicípio de
Londrina connsiderando o Estatuto daa Cidade,
propondo
p
ajustes necessáriios a partir de estudos e
debates sobree os conteúdoss objeto da Co
onferência,
apresentados em 6 (seis) eixos temáticoss:
a. Sustentabbilidade paraa o desenvo
olvimento:
Urbano,
U
Ruraal e Regional;
b.
b Gestão Dem
mocrática da C
Cidade;
c. Código de Obras
O
e de Poosturas;
saneamento,
d. Infra-estruttura de
Energia, Com
municação e Sistema Viárrio,
Transporte e Mobilidade;
e. Legislação Urbanística e Ambiental;
f. Equipamenntos Sociais: P
Públicos, Com
munitários
e Habitação de
d Interesse Soocial.
II. Apreciar e discutir os eeixos temático
os através
dos estudos apresentadoos pelos Grrupos de
Trabalho – GT
Ts.
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III. Prropor orientaçções e recom
mendações sobbre a
aplicaação dos contteúdos temáticos discutidos no
Planoo Diretor Particcipativo;
IV. Indicar
I
prioriidades de attuação do Poder
P
Públicco ligados ao desenvolvimeento municipaal;
V. Avvaliar o sistem
ma de gestão e implementtação
da pollítica urbana e rural, tendo por base a relação
com a sociedade na busca da
d construçãoo de
esferaas público-parrticipativas coomo a criaçãoo do
Conseelho da Cidade municipal;
VI. Avaliar
A
os instrrumentos de participação
p
soocial
na ellaboração e implementaçção das diveersas
políticcas públicas do
d município; e
VII. Apresentar subsídios paara estruturaar o
Sistem
ma Municipaal de Gestão Democráticaa do
Municcípio de Londdrina, compreeendendo a pollítica
de desenvolvimen
d
nto urbano e suas políticas
específicas em: habitação;
h
sanneamento; saaúde;
meio ambiente; trâânsito, transpoorte e mobiliddade
urbanna.

No primeeiro dia (05//05/06) houvve o
credennciamento dos
d
participaantes (delegaados,
observvadores e connvidados), a abertura
a
oficiaal (a
mesa foi composta pelo prefeiito, presidentee da
Câmaara de Vereaadores, depuutados federais e
estaduuais, vereadoores e presideente do IPPUL
L), a
projeçção de um filme sobre o Plano Dirretor
Particcipativo de Londrina, e,, por fim, uma
palesttra do coordennador dos traabalhos de revvisão
do Pllano Diretor, o arquiteto e urbanista Giilson
Jacobb Bergoc. Ele fez
f uma reflexxão sobre o ráápido
cresciimento de Londrina, apontou
a
alguumas
tendênncias futurass, falou sobrre a importâância
fundaamental da susstentabilidade do mundo atual,
a
e sobre a necessidade do desenvolvim
mento
sustenntável também
m em nível loocal, e destacou a
contriibuição do pllanejamento e da participação
popullar:

Entretanto, a participação
p
da população nestte processo
é a grande novvidade. A cidaade não é e nãão deve ser
planejada
p
para alguns, mas ppara todos! Só é possível
planejar
p
para todos
t
quanto eestes estão env
volvidos no
processo
p
de tom
mada de decisãão. Todos os cid
dadãos tem
direito às informações sobre ssua cidade, seu município,
e tem também o dever de conntribuir para a construção
do futuro dessee território.
Construir o futuuro de Londrinna é o objetivo desse
d
Plano
Diretor, e oss delegados dessa Conferêência, que
a sociedade londrinense, têm a
representam
r
responsabilidad
r
de na definição desse futuro, que
q é nosso,
mas é também dos nossos filhhos e netos. Dev
vemos legar
h
a eles o que teemos de melhoor para que a humanidade
possa
p
se perpeetuar de formaa inteligente, protegendo,
p
preservando
p
toodas as formass de vida exisstentes e o
patrimônio
p
quee nos foi deixaddo. Somente asssim teremos
nosso
n
papel sobbre esse pequenno planeta recon
nhecido”.

No dia
d seguinte ((06/05/06) os trabalhos
começaram pela discusssão e aprov
vação do
Regimento daa Conferência. Houve, na seeqüências,
uma
u
palestra ministrada peela Secretáriaa Nacional
de Programass Urbanos do M
Ministério dass Cidades,
a arquiteta e urbanista Raaquel Rolnick
k, na qual
frisou a impoortância dos innstrumentos do Estatuto
da Cidade paara a melhoriaa das condiçõees de vida
nos
n municípioos brasileiros. Em seguida, pelo resto
do dia, os traabalhos aconteeceram nos seeis grupos
temáticos.
No domingo
d
(07//05/2006) aco
onteceram
as discussõess e deliberaçõões em plenáária, tendo
sido aprovaddas 217 proppostas, as qu
uais estão
relacionadas no item 11.4.3 deste relatório,
juntamente
j
coom as moçõess de agradecim
mento e de
apoio, e as suugestões de pleenária.

“O planejamento
p
u
urbano
muitas vezes conttraria
interessses locais pooderosos mas é, sem dúvidda, o
instrum
mento
adeqquado
para
assegurar
o
desenvvolvimento dass cidades. A peerspectiva atual nos
desafiaa a pensar a cidade sob a ótica da
sustenntabilidade. Para a situação brrasileira, deve estar
articullada com o desafio da inclusão social, econôômica
e culltural e enfreentar a questão da segurrança
comprreendendo-a na sua complexidade.
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1.2 - DADOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO
1.2.1 Números de participantes por evento
Relacionamos, abaixo, o número de
participantes em cada um dos eventos que
envolveram a população no debate acerca da
revisão do PDPML, o Plano Adulto.
EVENTO
PARTICIPANTES
1ª Audiência Pública..................................... ..338
Encontros de Sensibilização............................ 415
Curso de formação de multiplicadores............40
Fóruns de participação popular........................ 266
Pré-Conferências...............................................415
2ª Audiência Pública...........................................85
1ª Conferência ................................................. 306

Muitas das pessoas participaram de mais
de um evento, já que boa parte delas estava
representando alguma região ou segmento
populacional, de modo que não é possível somar
esses números a fim de verificar a quantidade
de pessoas envolvidas no processo. Foi possível,
contudo, elaborar, a partir das listas de presença
nos respectivos eventos, um banco de dados da
participação (anexo), através do qual chegou-se
a um número de 948 pessoas envolvidas
diretamente, seja representando organizações da
sociedade civil, seja na condição de
representantes do poder público. Nesse número
estão incluídos os integrantes da Comissão de
Acompanhamento do PDPML, da Equipe Técnica
e do Núcleo Gestor.
A participação total (direta e indireta) no
processo de leitura comunitária foi estimada (pelo
comitê gestor dos trabalhos) em 100 mil pessoas,
tendo em vista que “desde seu início contou com
a cobertura da imprensa local e com a
participação de representantes de associações de
moradores,
sindicatos,
organizações
não
governamentais,
entidades
profissionais,
instituições de ensino, bem como de moradores,
empresários e prestadores de serviços dos mais
diversos ramos e regiões do município”.
Procuramos
disponibilizar
as
informações do modo mais minucioso possível.
Encontramos, contudo, dificuldades bastante
significativas para reunir o material sobre o
processo participativo e os números da
participação, e até para compreender os dados
disponíveis, em função da rotatividade da equipe
encarregada da condução dos trabalhos.
A seguir encontram-se as informações a
respeito da participação nas audiências públicas
(nº de participantes e segmentos sociais
representados), e, na seqüência, o mapeamento da
participação popular nas pré-conferências
e
conferência, e uma comparação entre a
participação rural e urbana. Nesse mapeamento é
possível verificar quais foram as regiões com

maior e menor representatividade no debate. Um
dado que chamou a atenção foi a expressiva
participação da população da zona rural,
comparativamente à urbana, fato que demonstra
que o meio rural está, de fato, “lutando pra ser
lembrado”, conforme afirma no seu “grito de
guerra” anunciado no início do processo
participativo. No perímetro urbano do município a
região sul foi a que teve maior participação, tanto
nas pré-conferências quanto na conferência. O
centro manteve-se na terceira posição nos dois
momentos, e houve alternância de posição entre
as regiões leste, oeste e centro, que está sendo
apontada pelo mapeamento e análise subseqüente.
Relação dos participantes da 1ª Audiência
Pública sobre o PDPML - 04 de julho de 2005
Associações de Moradores
Nome
Conjunto João Turquino
Conjunto Sebastião de Melo
Jardim Santa Fé
Jardim Bancários
Jardim Planalto
Jardim Tóquio
Jardim Monte Cristo
Jardim Nossa Senhora da Paz
Jardim Mediterrâneo e Tucano
Jardim Shangrilá-B
Jardim Pizza
Jardim Eucalipto
Jardim Maringá
Jardim Santa Rita
Vila Waldemar Hauer
Conjunto Saltinho
Vila Recreio e Adjacências
(AMORVIRA)
Jardim Parque Ouro Branco
Residencial Severo de Rudin
Canziane
Jardim Bellevile
Heimtal
Recanto do Sol
Jardins Alah, Gaion e adjacências
União Municipal das Associações
de Moradores de Londrina
UNIMOL
Total

Nº de
Participantes
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
02
02
01
01
02
01
01
01
30

Clubes de Serviços
Nome
Sociedade Rural do
Paraná
Associação dos
Comerciantes de
Material de Construção
Associação Comercial e
Industrial de Londrina ACIL
Associação dos
Engenheiros e Arquitetos
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de Apucarana
Clube de Engenharia e
Arquitetura de LondrinaCEAL
Rotary Clube de
Londrina
Total

04
05
13

Associação de Pais e Mestres
Nº de
Participantes

Nome
Associação de Pais e Mestres do
Colégio São Francisco
Total

01

Gramado Sementes
Plaenge
Rádio Norte
Spagnolo Arquitetura
Teixeira Holzmann
Empreedimentos Imobiliários
Transportes Coletivos Grande
Londrina
Sena Construções
Genius Loci (Arquitetura)
Cruciol
RB Projetos
Total

01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
20

01

Entidades Religiosas
Conselhos Comunitários
Nome
Conselho Distrital de São Luiz
Conselho Popular Feminino da
Região Sul
Conselho de Segurança da Região
Norte de Londrina
Conselho de Segurança da Região
Oeste de Londrina
Conselho de Saúde da Região Sul
Conselho de Segurança da Região
Leste de Londrina
Total

Nº de
Participantes
01
01
01

01

Mandato André Vargas
Assembléia Legislativa
Lorival Germano (Vereador)
Câmara Municipal de Londrina
Assessor da Deputada Estadual
Elza Corrêa
Flávio Vedoato (Vereador)
PC do B/ UBM
PC do B
Maria Angela Santini (Vereadora)
Alex Canziani (Deputado
Federal)
PSDB
Representante do Deputado Luiz
Carlos Hauly
União da Juventude Socialista
(UJS)
Total

01
06

03
03
01
01
01
01
01
11

Nº de
Participantes

Nome
Cons. Regional de Engª,
Arquitetura e Agronomia do Paraná
CREA-PR
Total

01

01
02
03

Nº de
Participantes
01
02
02
04
01
01
01
01
01
01
01
01
01
18

Federações
Nome

Conselhos Regionais

Nº de
Participantes

Entidades Políticas
Nome

Nº de
Participantes

Conselho Municipal de Ciência e
Tecnologia/ADETEC
Conselho Municipal do Meio
Ambiente (CONSEMMA)
Conselho Municipal da
Comunidade Negra
Conselho Municipal de Turismo
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal Popular
Feminino da Região Sul
Conselho Municipal de Cultura
Total

Conselho dos Pastores de
Londrina
Arquidiocese da Igreja Católica
Total

01

Conselhos Municipais
Nome

Nome

Federação das Associações de
Moradores (FEMACOL)
Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB-Londrina)
Total

Nº de
Participantes

01
01
01

01

Movimento Social
Empresas
Nome
Cartório 4º Ofício
Cipac.Sc
Fossil/Ibivap
Comercial de Combustíveis
DRZ Consultores
Desenho Engenharia

Nº de
Participantes
01
01
02
01
02
01

Nome
Movimento Negro
Total

Nº de
Participantes
01
01

ONG’s/OSCIP’s
Nome
Assoc.de Pais e Amigos dos
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Deficientes Auditivos de LondrinaApadal
Associação de Rádio Comunitário
Dinâmico
Ecopólis
Força Comunitária
Irm. da Santa Casa de Londrina Hospital Infantil Sagrada Família
Instituto Fazer de
Desenvolvimento Econômico e
Social
Meio Ambiente Equilibrado
(MAE)
Saúde Sem Fronteiras
Serviço Social Autônomo
Paranacidade
Movimento Popular Nacional e
Internacional do Brasil
Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra
Escoli. de Futebol do Jd.Paraíso:
Brincando, Educando e Formando
Cidadão
União da Juventude Socialista
(UJS)
Aqüífero Guarani
Casa do Empreendedor
Total

01
03
01
01

Viva Vida
Núcleo de Comunicação- NCOM
Pessoas Não Identificadas de
Órgãos Municipais
Prefeitura Municipal de
Apucarana
Total
Estadual

04
01
02
02
01
01
01
02
01
01
23

Instituto Agronômico do Paraná
Instituto de Previdência do Estado
-I.P.E
Instituto Ambiental do Paraná
Secretaria Estadual do Meio
Ambiente- SEMA-PR
Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão
Rural
Quinto Batalhão da Polícia
Militar
Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano do
Paraná
Companhia de Saneamento do
Paraná (SANEPAR)
Ciretran- LD
Colégio Estadual Rina Francovig
Total
Federal

Órgãos Governamentais
Nome
Municipal
Gabinete
Secretaria Municipal da Mulher
Secretaria Municipal da Educação
Secretaria Municipal da Cultura
Secretaria Municipal da Saúde
Conselho Municipal de Transito e
Urbanização
Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação
Secretaria Municipal de
Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda
Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Londrina
(IPPUL)
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente
Secretaria Municipal de Gestão
Pública
Fórum
Companhia de Habitação de
Londrina (COHAB)
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Núcleo Municipal de Defesa ao
Consumidor (PROCON)
Secretaria Municipal do Idoso
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Programa do Voluntariado
Paranaense-LD
Secretaria Municipal do
Voluntário (SALVO)

Nº de
Participantes
01
03
07
03
02

Caixa Econômica Federal
Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária
(INFRAERO)
Total

Nome

05

Sindicato de Habitação e
Condomínios do Paraná
(SECOVI)
Sindicato das Escolas Particulares
do Norte do Paraná (SINEPE)
Sindicato da Indústria e
Construção do Estado do Paraná
(SINDUSCON)
Sind.dos Hospitais e Estabelec. de
Saúde de Londrina e Reg.
(SINHESLOR
Total

01
12
05
02
01
02

01
03
02
03
01

06
91
Nº de
Participantes
04
01
01
02
01
01
01
01
01
01
14
Nº de
Participantes
01
02
03

Nº de
Participantes
03
01
02

01
07

Sindicatos Profissionais
Nome

01

13

Sindicatos Patronais

11

04

02
01

Sindicato dos Taxistas
Sindicato dos Jornalistas
Sindicato dos Engenheiros do
Estado do Paraná
Sind.dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários de
Londrina-SINTROL
Sindicato dos Contabilistas de
Londrina - SINCOLON
Sindicato dos Corretores de
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Imóveis de Londrina-SINCIL
Sind.dos Serv.Púb.Fed.de Saúde e
Previd.Social do ParanáSINDPREVS –PR
Total

Conselho Municipal do Trabalho
01
09

Universidades
Nº de
Participantes

Nome
Universidade Estadual de
Londrina (UEL)
Universidade do Norte do Paraná
(UNOPAR)
Centro Universitário Filadélfia
(UNIFIL)
Metropolitana IESB
Total

Total

01
02

16

Conselho Municipal de Turismo

01

03

Total

08

02

Empresas

01
22

Nome
MB Consultoria

Nº de
Participantes
01

Circus – Anir

01

Conselho Municipal de Saúde

Outras instituições (não identificadas)
Nome

Conselho de Segurança de
Londrina
Conselho Municipal
Desenvolvimento Rural

02

Líder Empresarial

Nº de
Participantes
01
01

Empresário

01

Total

03

01

Entidades Políticas
Pessoa Física (instituição não identificada)
Nº de
Participantes

Nome
Não identificado

62

Total

62

TOTAL GERAL

Nome

Nº de
Participantes

Assessor da Elza Corrêa

01

Assessor de André Vargas

02

Deputado Federal Alex Cansiane

02

Total

05

338
Entidade Religiosa

Relação dos participantes da 2ªAudiência Pública
sobre o PDPML - 03/12/2005
Associações de Moradores
Nº de
Participantes

Nome
Associação dos Moradores da
Vila Brasil
Associação dos Moradores do
Jardim Igapó
Associação dos Moradores do
Conjunto São Francisco
Associação dos Moradores do
Conjunto Jamile Dequech
Total

01
01
01
01
04

Clubes de Serviços
Nº de
Participantes

Nome
Clube de Engenharia e
Arquitetura de Londrina (CEAL)
Total

03
03

Conselhos Municipais
Nº de
Participantes

Nome
Conselho Municipal do Meio
Ambiente (CONSEMMA)

01

Nome
Conselho Pastoral
Pastoral da Criança
Total

Nº de
Participantes
01
01
02

Orgãos Públicos
Nome
Municipais
Agencia do Trabalhador e
Sistema Nacional de Emprego
Câmara dos Vereadores
Controladoria Geral do Município
de Londrina
Companhia Municipal de
Transito e Urbanização (CMTU)
Núcleo de Comunicação
Núcleo de Participação Popular
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Secretaria Municipal do Governo
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
Secretaria Municipal do Idoso
Secretaria Municipal de
Assistência Social
SINE/Agência do Trabalhador
Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de
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Londrina (IPPUL)
Secretaria Municipal da Mulher
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal do
Voluntário (SALVO)
Secretaria de Obras e
Pavimentação
Não Identificados
Total
Estaduais
Batalhão da Polícia Florestal
Companhia de Saneamento do
Paraná (SANEPAR)
Escola Estadual Olympia
Tormento
Quinto Batalhão da Polícia
Militar
Programa do Voluntariado do
Paraná
Companhia de Habitação Popular
de Londrina
Total

05
02
01
02
03
36
01
02
02
02
01
03
11

Sindicatos Patronais
Nº de
Participantes

Nome
Sindic. Indústria e da Construção
Civil (SINDUSCON)
Total

02
02

Sindicatos Profissionais
Nº de
Participantes

Nome
Sind. Inter. Ind.Vestuário do
Paraná (SIVEPAR)
Sindic. Jornalistas de Londrina
Total

01
01
02

Universidade
Nome
Univers. Estadual de Londrina
Total

Nº de
Participantes
02
02

Pessoa Física (instituição não identificada)
Nome
Não Identificado
Total

TOTAL GERAL

Nº de
Participantes
06
06

85

1.2.2 Mapeamento da participação
nas Pré-Conferências e 1ª Conferência
Como vimos anteriormente, 415 pessoas
participaram das Pré-Conferências, e 306 da
Conferência, sendo 199 como delegados e 107
como convidados e/ou observadores. Foram
eleitos, nas Pré-Conferências, 300 delegados.
Assim, participaram efetivamente apenas 1/3
deles. Por meio da análise dos mapas da página
seguinte é possível perceber como foi a
participação de cada região (norte, sul, oeste,

leste, centro e rural) em cada um desses
momentos do processo de revisão do Plano
Diretor.
O primeiro mapa ilustra a densidade
populacional por região, com base nos dados do
Censo Demográfico de 2000 (IBGE). As cores mais
fortes indicam mais população, e as mais fracas
menos. A região mais populosa é a norte, depois a
central, a leste, a oeste, a sul, e por último a zona
rural, que reúne todos os distritos rurais.
O segundo mapa retrata o percentual de
participantes de cada uma das regiões nas
respectivas pré-conferências. As cores mais fortes
indicam maior participação, e as mais fracas uma
participação menor. Como mostra o quadro que o
acompanha, a zona rural foi a que teve maior
número de participantes: 103 de um total de 415, ou
seja, 24,82%. A segunda colocação no pódio da
participação ficou com a zona sul (17,11%), o
terceiro com a região central (13,01%), vindo em
seguida, empatadas, as regiões norte e leste (8,43%),
e a oeste (6,75%). Aqui foi tomado o número total
de pessoas presentes nas pré-conferências regionais,
sem fazer distinção se estavam na condição de
participantes individuais (se auto-representando
apenas) ou como representantes das suas
comunidades (delegados), uma vez que esta
informação não estava suficientemente clara nas
listas de freqüência disponíveis.
Nos quadros que acompanham o
mapeamento é possível verificam, também, como foi
a participação dos segmentos sociais que tiveram
suas pré-conferências específicas: gestores públicos
e setorial (setores econômicos/empresários),
participação que não foi possível mapear em função
da dispersão dos representantes pelas várias regiões
da cidade. Na pré-conferência setorial estiveram
presentes 7 representantes dos setores econômicos, o
que equivale a 1,69% da participação total dessa
fase, o menor de todos os índices. A pré-conferência
dos gestores públicos contou com a presença de 82
pessoas, o que representa 19,76%, índice de
participação inferior apenas ao da zona rural. Os
representantes dos Conselhos Municipais, das
Universidades e dos Sindicatos participaram da préconferência da região central.
O terceiro mapa refere-se à Conferência. A
comparação regional indica que também aí a maior
participação foi da zona rural, seguida das regiões
sul, central, norte, oeste e leste. Houve uma pequena
variação nos índices de participação das três últimas
regiões: norte e leste estavam empatadas nas préconferências, com 8,43% dos participantes, e a oeste
estava em último lugar. Aqui o índice da leste fica
bem abaixo do da norte (2,25% e 4,24%), tanto que
a região oeste, com 3,27%, a supera em participação.
Exceto no grupo dos gestores públicos, há queda
generalizada nos índices de participação, que se
explica, pelo menos em parte, pelo modo diferente
de trabalhar a informação: aqui foi possível apontar
o número de delegados (por região/setor). Os demais
participantes foram classificados como participantes
individuais, não tendo sido possível identificar a
região/setor de origem. O maior participação foi a
individual (33,99%), e o menor índice ficou com o
grupo setorial (1,96%).
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1.2.3 Comparaçãoo entre a partticipação urb
bana
e rural

residentes, o que implicoou num perccentual de
0,017% de paarticipação.

Os
grááficos
abaaixo
ilusttram,
comparativamente, a participaçção da população
da zona rural (dos distritos ruraais, incluído o seu
perím
metro urbano) e urbanaa (distrito sede,
s
incluíídos os espaçços rurais), em cada uma das
etapass: Pré-Conferêências e Confe
ferência.
Participação das
d Áreas Rurall e Urbana nas
Pré-confeerências do Planno Diretor
Participativoo do Municípioo de Londrina

Particippação das Áreass Rural e Urban
na na
1ª Conferência doo Plano Diretor
Particiipativo do Município de Londrrina

0

0,05
5

0,1

0,15

0,2

0,25

RURAL
L
URBAN
NO

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Metodologia para Cálculo: foi
f utilizado o número
n
da
e
de caada área, sobre o total das
participação espontânea
respectivas po
opulações, de aco
ordo com o censo
o do IBGE
de 2000.

RURAL
URBANO

1.3 PERFIL DOS PARTIICIPANTES
Metoodologia para Cálculo:
C
foi utiilizado o númerro da
partiicipação espontânea de cada árrea, sobre o totaal das
respeectivas populaçõees, de acordo com
m o censo do IBG
GE de
20000.

Nas pré-cconferências a participaçãoo da
popullação dos disstritos rurais do municípioo de
Londrrina foi muitoo maior que a participaçãoo da
popullação do distrrito sede, propporcionalmentte às
respecctivas populaações. Para a construçãoo do
gráficco foi utiliizado o núúmero total de
particcipantes das pré-conferênci
p
ias realizadass, ou
seja, no distrito sede foi somaddo o número total
d pré-conferrências realizzadas
de paarticipantes das
em toodas as regiõões da cidade (223), quee em
relaçãão aos 428.8808 habitantees desse disstrito
repressenta 0,05%. Já nos distrritos rurais fooram
103 participantes,
p
que em relaação ao totaal de
18.257 habitantes, representa mais
m
de meio por
%). Foi posssível
cento desta popullação ( 0,56%
q a participaação dos disttritos
constaatar, enfim, que
ruraiss foi, proporccionalmente, dez vezes maior
m
que a participação no distrito sede do municcípio
de Loondrina.
No próxim
mo gráfico pode-se
p
ver como
c
ficou essa mesma participação
p
n 1ª Conferênncia.
na
A parrticipação da população doos distritos ruurais
de Loondrina manteve-se proporccionalmente muito
m
superiior à particippação da popuulação do disstrito
sede. Levando-se em
e consideraação o númeroo de
particcipantes dos distritos
d
ruraiis, que foi dee 37
pessoas, e o total da população desses disttritos
que pelo
p
censo do IBGE de 20000 era de 188.257
habitaantes, chega-sse a um perceentual de 0,2%
% de
particcipação da poppulação dos distritos
d
rurais. Já
no disstrito sede a participação foi
f de 71 pesssoas
em relação
r
a um
m total de 428.808 pesssoas

O perfil
p
abaixoo é o resu
ultado da
tabulação de um questioonário respon
ndido por
uma
u
parcela do público participante das préconferências (118 pessoas de um total de
d 415, ou
seja, 28,433%). Trata-se, portanto, de uma
amostra do universo
u
total,, que proporcciona uma
visão das carracterísticas doos participanttes quanto
à atuação coomunitária, a existência ou
o não de
espaços para esta finalidadde nos seus bairros, e
uma
u noção dee como são ass condições de
d moradia
desse público.
Nos primeiros ggráficos (de barra) a
escala à esquuerda indica o número de respostas
que teve cadda questão. N
Nos demais (d
de pizza),
trabalhamos com porcentaagem. Os grááficos são
auto-explicatiivos, de tal foorma que o leeitor pode
compreendê-llos sem maioores detalham
mentos de
nossa
n
parte.

Algum
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Em qual
q organizaçãão?

Tipo de moradia
m

30
25
20

5%
%

15

10%

10
5

11%

0

74%

Casa

Apartamen
nto

Outros

Não Respo
ondeu

Acha imp
portante a particcipação?
Condição dee moradia
120

2%
100

6%
80

8%

60
40

57%
27%

20
0
Sim

Não

Não
respondeu

Existe local no
n bairro para desenvolver
d
atividdades comunitáárias

Próprio
o
Cedido
o
Não Respondeu
R

80

Alugado
Outros

Tipo de connstrução

70
60
50

29%

40

45%

30
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4%
%
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22%
%
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Não
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Quem
m construiu a caasa?
(mobillidade construtiiva)

Quaanto aos cômoddos do domicílio
o
princippal
120

6%
25%
%

100

80

50%

199%
60

40
Auto construução
20

Contratada
Outros
Não Responndeu

0

Superrfície do terrenoo:

3%
Coziinha

Dorrmitórios

Sala

29%

68%

Mateerial predominaante na coberturra:

4% 4%
4%

Reto

10%

Inclinado
Não Responddeu

10%
4%
%

26%

Constrrução da casa no
n lote

5%

4%

26%

6%
388%

59%

Laaje
Teelha Fibrocimentoo
Teelha de Barro
M
Misto:
Laje + Telha de Fibrocimentto
M
Misto:
Laje + Telha de barro

Frente
Direito
Não respondeeu

Fu
undo
Esq
querdo

M
Misto:
Telha de Fibbroc +Telha de Barro
B
Ou
utro
Nãão Respondeu
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Material preddominante no piso
p

O banheiro é utilizado
u
por:

3%

1%

8%

4% 2%
6%
7%
2
27%

8%

8
89%

6%

39%

Uma famíília
Mais de uma
u família
Não Respondeu
Forração
F
Outros
O
Cimento
C

O essgoto do banheiro é ligado à:

Taco
T
Cerâmica
C
Madeira
M
(tabuas rú
ústicas)

8%

Misto:
M
Cimento C/
C Taco
Misto:
M
Cerâmica C/
C Cimento
Não
N Respondeu

31%
61%

Material prredominante naa divisória:

1%
2%3%
2%

Fossa séptica e sumidouro

5%

Fossa rudimenttar
Escoamento su
uperficial

29%

58%

Possui água?
á

5%
30%
Alvenariaa

65%

Madeira
Mobília e/ou cortina
Misto: Allvenaria + Madeirra
Misto: Allvenaria + Mobiliia e/ou Cortina
Outros
Não respo
ondeu

Poço
Encanada Regular
R
Não Respo
ondeu
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Possu
ui energia elétriica?

Esstado de conserrvação da rua:

3%
6%

6%

15%
31%
%
91%

Não

Sim

48%

Ótimo

N Respondeu
Não

Bom
Ruim

O lixo do
d domicílio é:

Não Resspondeu

3%
4%
14%

C
Condições
de haabitabilidade

3%
766%

17%

299%

8%
Coletado

Enterraado

Queimado
o

Jogado
o

3%

Não Respo
ondeu

43%
%
Condição
o da rua: Pavim
mentada?

6%
Ótima
Ruim

21%

Boa
Péssima
Não Respo
ondeu

733%

Sim
Não
Não Respond
deu
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Nesta parte do relatório estão reunidos os
resultados de todo o processo de participação
popular (adulta) para a revisão do Plano Diretor
do Município de Londrina. Como já foi dito, as
etapas anteriores às conferências foram uma
preparação para estas, de tal modo que as
propostas retiradas nesses encontros são o
resultado (o acúmulo) de todo o debate produzido
ao longo da leitura comunitária, ou seja,
resultaram do consenso construído pelos atores
sociais envolvidos nas diversas etapas. São as
propostas das conferências, portanto, que devem
dar as diretrizes do planejamento municipal,
nortear o novo Plano Diretor. Contudo,
consideramos importante registrar aqui os
resultados de todas as etapas, já que cada uma
delas teve sua contribuição para o resultado final,
e porque as informações relativas às fases que
precederam as conferências servem para dar
maior clareza sobre quais são os problemas e
propostas provenientes de cada região da cidade,
e da zona rural, e de cada segmento social: os
gestores públicos e a classe empresarial, que
tiveram suas respectivas pré-conferências, e o
público escolar, em especial as crianças e jovens,
que formularam, nas suas respectivas escolas,
diagnósticos e propostas para solucionar
problemas relativos às escolas, ao bairro, ou ao
Município. Primeiro se fará o relato dos
resultados de cada etapa do “Plano Adulto”,
começando pelas expectativas iniciais, passando
pelos resultados das pré-conferências, e
culminando nas propostas da conferência. A
produção do “Plano Jovem” está reunida em um
capítulo próprio. No final estabelecemos algumas
comparações entre os dois.
1.4.1 O Que a População Espera do Novo
Plano Diretor?
Esta pergunta foi amplamente respondida, ao
longo de toda a leitura comunitária, através de
diferentes formas de expressão oral, escrita, e
gestual, como as dinâmicas de grupo, as
representações teatrais, o preenchimento de
questionários, ou a “simples” verbalização. Aqui
serão relacionadas as expectativas registradas em
três diferentes momentos desse processo: A 1²
Audiência do PDPML, os encontros de
sensibilização junto à população, e o curso de
formação de multiplicadores.
1ª Audiência do PDPML: Expectativas e
interesses nas discussões
Nessa Audiência Pública foi aplicado um
questionário, respondido por 223 das pessoas
presentes (66% do total de participantes), com o
objetivo de verificar qual a sua expectativa em
relação ao Plano Diretor Participativo, e de quais

discussões (temáticas, regionais e setoriais)
gostariam de participar.
Quanto às expectativas, foram formuladas
cinco alternativas e os participantes responderam
que grau de importância — de 0 a 5 — atribuíam
a cada uma delas:
1. Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina;
2. Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos;
3. Sugerir alternativas para melhorar seu bairro;
4. Sugerir formas para melhorar o meio
ambiente do município;
5. Apenas acompanhar o que está acontecendo.
Os dados foram trabalhados por
segmentos sociais, classificados conforme o
quadro abaixo, objetivando verificar as diferenças
e aproximações entre os grupos presentes na 1ª
Audiência do Plano Diretor Participativo.
Segmentos Sociais

Nº de
%
Questionários sobre o
Respondidos total

Empresas

15

6,73

Conselhos

24

10,76

Sindicatos

12

5,38

Escolas

24

10,76

Associação de Moradores

31

13,90

Outras Associações

11

4,93

Ong´s

21

9,42

Outras Organizações Sociais

14

6,28

Pessoa Física

42

18,84

Governo Federal

2

0,90

Governo Estadual

10

4,48

Governo Municipal

17

7,62

TOTAL

223

100,00

O maior ou menor número de
questionários preenchidos por cada grupo tem
relação com a quantidade de representantes
presentes, informação registrada no final do item
1.2. A classificação “outras associações” e “outras
organizações sociais” deve-se à existência de uma
grande diversidade interna nesses segmentos. Do
primeiro grupo fazem parte, por exemplo:
Associação dos Proprietários de Imóveis,
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Associação Comercial e Industrial da Região
Oeste-Londrina, Associação dos Engenheiros
Agrônomos, Associação dos Comerciantes de
Material de Construção, Clube de Engenharia e
Arquitetura de Londrina, Rotary Clube,
Associação de Desenvolvimento Tecnológico ADETEC, etc. Nas outras organizações sociais
estão a Federação das Associações de Moradores,
Grupo de 3ª idade, Arquidiocese de Londrina,
Partidos Políticos, Hospital Infantil, IDEPLAN –
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Planejamento de Apucarana (5 representantes). O
grupo dos sindicatos reúne os patronais (6) e de
trabalhadores (6). O grupo das escolas reúne
instituições de ensino públicas e privadas de todos
os níveis, e é composto em sua maioria (60%),
por representantes: alunos, funcionário e
professores das três principais instituições de
ensino superior de Londrina, UEL, Unopar e
Unifil, sendo que dentre eles a UEL é que possui
o maior número de representantes.
Foi possível constatar, em linhas gerais,
que a maioria das pessoas de todos os segmentos
sociais atribuiu o grau máximo de importância às
expectativas 1 a 4. Apenas na 5ª expectativa é
que se inverte a avaliação, tendo sido atribuída a
esta expectativa, na média geral, a menor
importância, o que indica que a maioria das
pessoas que compareceram à 1ª Audiência e
responderam
o questionário estava mais
interessada em ter uma participação ativa no
Plano Diretor Participativo, ou seja, queriam
contribuir de fato para a construção do futuro,
para o estabelecimento das
metas
de
desenvolvimento, e também com sugestões de
alternativas para melhorar o seu bairro e o meio
ambiente do município. As especificidades de
cada grupo são reveladas pela análise comparativa
entre eles, em cada uma das questões.
A seguir estão os dados numéricos e as
representações gráficas dos resultados apurados
em cada uma das questões. Através deles é
possível verificar quais os graus de importância
que cada um dos grupos sociais atribuiu às
expectativas. A escala indica o número de
respostas em relação aos respectivos graus de
importância.
Na questão nº 1 —Poder participar das
discussões para a construção do futuro de
Londrina — nota-se que, exceto entre os
representantes do Governo Federal — grupo que
teve o menor número de questionários
respondidos — em todos os outros segmentos
sociais esta expectativa não é considerada
importante por uma parcela dos representantes,
que chegaram a atribuir-lhe graus 0,1 ou 2, como
mostram o quadro e o gráfico a seguir.

Poder participar das discussões para a construção
do futuro de Londrina.
Segmentos
Sociais

Grau de Importância
0

1

2

3

4

Total de
5 Respostas

Empresas

0

0

1

3

2

9

15

Conselhos

1

2

0

0

0

20

23

Sindicatos

0

2

0

0

2

7

11

Escolas

0

1

0

5

1

12

19

Assoc. de
Moradores

1

1

2

1

4

17

26

Ong´s

0

3

1

0

4

11

19

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

8

10

1

0

0

1

1

13

16

0

0

1

0

1

8

10

2

6

2

5

4

14

33

0

2

0

0

0

8

10

5

18

7

15

20

128

193

Governo
Federal
Governo
Estadual
Governo
Municipal
Outras
Associações
Pessoa
Física
Demais
Org.Sociais
TOTAL

No conjunto das respostas nesta questão
(193, o que corresponde a 86,54% do total de
questionários respondidos), 16,1% atribuíram a
esta questão baixa importância (graus 0 a 2),
83,9% situaram-na nos graus 3 a 5, e somente no
grau 5 foram 65,6%.
Olhando-se para dentro dos segmentos
(ver quadro da página seguinte) nota-se que o
grupo das pessoas físicas é o que dá menor
importância (graus 0 a 2) a esta expectativa
(30,3%), seguido pelas ong´s (21,1%), outras
organizações sociais (20%), sindicatos (18,2%),
associações de moradores (15,4%), conselhos
(13%), outras associações (10%), governo
estadual (10%), empresas (6,66%), governo
municipal (6,3%), escolas (5,3%).
Inversamente, no outro extremo,
atribuem maior importância a esta questão (graus
3 a 5), o governo federal (100%, porém uma
só pessoa respondeu), as escolas (94,7%),
governo municipal (93,8%), as empresas (93,3%),
governo estadual (90%), outras associações
(90%), conselhos (87%), associação de moradores
(84,6%), sindicatos (81,8%), outras organizações
sociais (80%), ong’s (78,9%), pessoa física
(69,7%).
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Segmentos Sociais
S

Aná
álise dos Grupoos de Respostaas
3a5
%
5

0a2

%

%

Empreesas

1

6,66

14

93,3

9

52,9
5

Conselhos

3

13,0

20

87,0

220

87,0
8

Sindiccatos

2

18,2

9

81,8

7

63,6
6

Escolaas

1

5,3

18

94,7

112

63,2
6

Associiação de Moraddores

4

15,4

22

84,6

117

65,4
6

Ong´s

4

21,1

15

78,9

111

57,9
5

Goverrno Federal

0

0,0

1

1
100,0

1

100,0

Goverrno Estadual

1

10,0

9

90,0

8

80,0
8

Goverrno Municipal

1

6,3

15

93,8

113

81,3
8

Outrass Associações

1

10,0

9

90,0

8

80,0
8

Pessoaa Física

10

30,3

23

69,7

114

42,4
4

Outrass Org´s Sociais

2

20,0

8

80,0

8

80,0
8

TOTA
AL

30

16,1

163

83,9

128

65,6
6

O gráfico abaixo é uma ilustração doss dados das taabelas anteriorres

Po
oder participar das discussões para a construçção do futuro dee Londrina
25
20
15
10
5
0

Grau 0

Grau 1

G
Grau
2

Passemos à análisee da seguunda
expecctativa: ajudarr nas definiçõões das metaas de
desenvolvimento paara os próxim
mos 10 anos. 189
pessoas (84,75%)) manifestaraam este desejo.
Contuudo, numa avaliação
a
gloobal, um núm
mero
maiorr de pessooas consideerou de baixa
b
imporrtância esta expectativa:: 17,5%. Ainda
A
assim
m, 82,5% atribuuíram-lhe graaus 3 a 5, e 566,6%
a consideraram da máxima impoortância – graau 5.

G
Grau
3

G
Grau 4

Grrau 5

É entre os represeentantes das asssociações
de moradores que está o maior perccentual de
baixa importâância (33,3%
%). As ong´s vem em
segundo lugaar, com 25% ddas respostas, depois as
escolas (19%
%), as pessoaas físicas, sin
ndicatos e
conselhos (ttodos com 16,7%), o governo
municipal e empresas (13,3%), e o governo
estadual (100%).
Vejjamos os quadros...
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Ajudaar nas definiçõões das metas de
d desenvolvim
mento
para os
o próximos 10 anos
G
Grau
de Importtância

Seggmentos
Soociais

0

1

2

3

4

5

Total de
Resppostas

Empreesas

0

0

2

1

3

9

15

Conselhos

1

1

2

4

1

15

2
24

Sindiccatos

0

0

2

0

3

7

12

Escolaas

1

0

3

0

4

13

2
21

Associiação de
Moraddores

2

1

5

0

5

11

2
24

Ong´s

1

1

3

3

2

10

2
20

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

8

10

1

0

1

3

2

8

15

0

0

0

1

3

6

10

Pessoaa Física

0

1

4

3

8

14

30

Outrass Org´s
Sociais

0

0

0

0

2

5

7

TOTA
AL

6

5

22 15 34 107

Goverrno
Federaal
Goverrno
Estaduual
Goverrno
Municcipal
Outrass
Associiações

Segmentos
Sociais

Análise doss Grupos de Respostas
0a2 % 3a5 %
5
%

Empresas

2

13,3

13

86,7

9

60,0

Conselhos

4

16,7

20

83,3

15

62,5

Sindicatos

2

16,7

10

83,3

7

58,3

Escolas

4

19,0

17

81,0

13

61,9

Associação
A
de Moradores

8

33,3

16

66,7

11

45,8

Ong´s

5

25,0

15

75,0

10

50,0

0

0,0

1

100,0

1

100,0

1

10,0

9

90,0

8

80,0

2

13,3

13

86,7

8

53,3

0

0,0

10 100,0

6

60,0

Pessoa Física

5

16,7

25

83,3

14

46,7

Outras Org´s
Sociais

0

0,0

7

100,0

5

71,4

TOTAL

33

17,5

156

107
1

56,6

Governo
Federal
Governo
Estadual
Governo
Municipal
Outras
Associações
A

82,5

1889

Como naa questão annterior, um(a)) só
repressentante do governo fedeeral respondeeu a
esta, atribuindo-lhhe máxima im
mportância. Mais
M
dois grupos atriibuíram grauu 5 (as ouutras
o
organizzações sociaiss), o
associiações e as outras
que implica
i
em um
u número maior de gruupos
avaliaando esta com
mo uma expecctativa da máxxima

importância. Na seqüênncia dessas três, a
importância mais alta (ggraus 3 a 5)) segue a
seguinte orddem: goverrno estaduall (90%),
governo munnicipal e emppresas (ambos 86,7%),
pessoa
p
físicaa, conselhos e sindicatos (83,3%),
escolas (81%
%), ong´s (755,%) e assocciação de
moradores (666,7%).

Ajjudar nas definiições das metass de desenvolvim
mento para os ppróximos 10 annos
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Grau 0

Grauu 1

G
Grau
2

Grau 3

Grau 4
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A expectaativa 3 — suggerir alternattivas
para melhorar seuu bairro — fooi respondidaa por
77,57% das pessoas que preencheram
m o
questiionário, índicce mais baixo em relaçãoo às
duas anteriores. Do
D total de respostas, 222,5%
refereem-se aos grauus 0 a 2 — baaixa importânciaa —,

77,5% atribuuem a ela graaus 3 a 5, e 46,2% a
consideram da
d máxima impportância. Na avaliação
global ela é considerada
c
aainda menos importante
que as duas anteriores,
a
com
mo mostram o gráfico e
os quadros quue estão na seqqüência
.

Sugerir alteernativas para melhorar
m
seu baiirro
25

20

15

10

5

0

Grau
G
0

G
Grau
1

G
Grau
2

Gostaaria de sugerirr alternativas para
p
melhorarr seu
bairro
Grau dee
Totall de
Importânccia
Segm
mentos Sociais
Respoostas
0 1 2 3 4 5

G
Grau
3

G
Grau 4

Segmentos
Sociais

G
Grau 5

Análise doos Grupos de Respostas
R
0a2 % 3a5 %
5
%

Empreesas

3 2 1 2 1 6

155

Empresas

6

37,5

9

62,5

6

37,5

Conselhos

2 0 2 1 1 15

211

Conselhos

4

19,0

17

81,0

15

71,4

Sindiccatos

1 0 1 2 3 2

9

Sindicatos

2

22,2

7

77,8

2

22,2

Escolaas

0 1 2 4 3 3

133

Escolas

3

23,1

10

76,9

3

23,1

Associiação de
Moraddores

1 0 2 2 2 20

277

Associação dee
Moradores

3

11,1

24

88,9

20

74,1

Ong´s

2 3 0 4 2 7

188

Ong´s

5

27,8

13

72,2

7

38,9

Goverrno Federal

0 0 0 0 0 1

1

0

0,0

1

100,0

1

100,0

Goverrno Estadual

1 0 0 3 2 4

100

1

10,0

9

90,0

4

40,0

Goverrno Municipal

1 0 2 3 5 3

144

3

21,4

11

78,6

3

21,4

Outrass Associações

0 1 1 1 1 5

9

Governo
Federal
Governo
Estadual
Governo
Municipal
Outras
Associações

2

22,2

7

77,8

5

55,6

Pessoaa Física

1 2 5 7 3 11

299

Pessoa Física

8

27,6

21

72,4

11

37,9

Outrass Org´s Sociais 0 1 1 1 0 3

6

Outras Org´s
Sociais

2

33,3

4

66,7

3

50,0

TOTAL

39

22,5

134

77,5

80

46,2

TOTA
AL

12 10 17 31 23 80

1733
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Nesta
expectativa
foram
os
representantes do segmento empresarial que
atribuíram menor importância (37,5%), seguidos
por outras organizações sociais (33,3), ong´s
(27,8%), pessoa física (27,6%), escolas (23,1%),
outras associações e sindicatos (ambos 22,2%),
governo municipal (21,4%), conselhos (19%),
associação de moradores (11,1%) e governo
estadual (10%).
No outro extremo o único representante
do governo federal atribuiu importância máxima a
essa questão. Na seqüência vêm: governo estadual
(90%), associação de moradores (88,9%),
conselhos (81%), governo municipal (78,6%),
outras associações e sindicatos (ambos com
77,8%), escolas (76,9%), pessoa física (72,4%),
ong´s (72,2%), outras organizações sociais
(66,7%) e empresas (62,5%).
Quanto à 4ª expectativa apontada —
sugerir formas para melhorar o meio ambiente do
município —, o percentual de respostas foi de
75,78%. Menor, portanto, que todas as outras
questões. 16,6% das pessoas a classificaram de
baixa importância, 83,4% entre os graus 3 a 5, e
46,7% a consideraram da maior importância.
Gostaria de sugerir formas para melhorar o meio
ambiente do município
Grau de Importância

Nesta expectativa foram as escolas que
atribuíram menor importância (30% das respostas
nos graus 0 a 2). Na seqüência vêm as empresas
(26,7%), outras associações (20%), pessoas
físicas (17,2%), outras organizações sociais
(16,7%), associações de moradores (16%), ong´s
15%), conselhos (13,3%), governo municipal
(11,8%), governo estadual (10%) e sindicatos
(9,1%).
Segmentos
Análise dos Grupos de Respostas
Sociais 0 a 2 % 3 a 5 %
5
%
Empresas

4

26,7

11

73,3

6

40,0

Conselhos

2

13,3

13

86,7

3

20,0

Sindicatos

1

9,1

10

90,9

8

72,7

Escolas

3

30,0

7

70,0

3

30,0

Assoc. de
Moradores

4

16,0

21

84,0

15

60,0

Ong´s

3

15,0

17

85,0

10

50,0

Governo
Federal

0

0,0

1

100,0

1

100,0

Governo
Estadual

1

10,0

9

90,0

7

70,0

Segmentos
Sociais

0

1

2

3

4

5

Respostas

Empresas

2

0

2

2

3

6

15

Conselhos

1

0

1

5

5

3

15

Governo
Municipal

2

11,8

15

88,2

6

35,3

Sindicatos

0

0

1

2

0

8

11

Outras
Associaçõe

2

20,0

8

80,0

6

60,0

Escolas

0

0

3

2

2

3

10

Pessoa
Física

5

17,2

24

82,8

10

34,5

Assoc.de
Moradores

2

0

2

2

4

15

25

Outras Org.
Sociais

1

16,7

5

83,3

4

66,7

Ong´s

0

2

1

1

6

10

20
TOTAL

28

16,6

141

83,4

79

46,7

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

7

10

1

1

0

3

6

6

17

0

0

2

1

1

6

10

1

1

3

8

6

10

29

0

1

0

1

0

4

6

7

6

15

28

34

79

169

Governo
Federal
Governo
Estadual
Governo
Municipal
Outras
Associações
Pessoa
Física
Outras Org.
Sociais
TOTAL

Total de

A maior valorização das questões
ambientais segue a seguinte ordem: governo
federal (100%), sindicatos (90,9%), governo
estadual (90%), governo municipal (88,2%),
conselhos (86,7%), ong’s (85%), associação dos
moradores (84%), outras organizações sociais
(83,3%), pessoa física (82,8%), outras associações
(80%), empresas (73,3%) e escolas (70%).
Na próxima página está o gráfico relativo
a esta expectativa.
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Sugerrir formas para melhorar o meio ambiente do município
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Grau 0

Grau
u1

Grrau 2

Por fim, a 5ª expectaativa — gosttaria
apenaas de acompannhar o que esttá acontecenddo —
foi assinalada
a
em
m 78,47% dos
d
questionáários
responndidos. Aí esstá também o maior índice de
baixa importância (52,6%), e o menor de alta
imporrtância: 47,4%
% nos graus 3 a 5, e 38,9%
% no
grau 5.
5
Gostaria apenas de
d acompanh
har o que está
e
aconteecendo
G
Grau
de Imporrtância Totaal de
Seggmentos
Soociais
0 1 2 3 4 5 Respoostas
Empreesas

2

5

1

2

1

3

144

Conselhos

10

2

1

0

1

5

199

Sindiccatos

3

0

1

1

0

3

8

Escolaas

5

3

1

1

2

4

166

Associiação de
Moraddores

10

4

0

1

1

5

211

Ong´s

5

1

2

0

0

10

188

Goverrno
Federaal
Goverrno
Estaduual
Goverrno
Municcipal
Outrass
Associiações
Pessoaa Física

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Interrnamente aoos segmentos, temos
também uma inversão noss graus de im
mportância
assinalados, sendo
s
bem m
mais alta a atriibuição de
(68,4%),
menor
impportância:
conselhos
associações de
d moradorees e governo
o estadual
(66,7%), em
mpresas (57,1%), escolas (56,3%),
outras associaações (55,6%)), sindicatos e governo
federal (50%)), governo muunicipal (46,7
7%), ong´s
(44,4%), outtras organizações sociais (40%) e
pessoa
p
física (38,2%).
(
O gru
rupo das pessooas físicas foi, portanto,
Segmentos
Sociais

Análise dos Grupos de Respostas
R
0a2 % 3a5 %
5
%

Empresas
E

8

57,1

6

42,9

3

21,4

Conselhos
C

13

68,4

6

31,6

5

26,3

Sindicatos
S

4

50,0

4

50,0

3

37,5

Escolas
E

9

56,3

7

43,8

4

25,0

Associação
A
de
Moradores
M

14

66,7

7

33,3

5

23,8

Ong´s
O

8

44,4

10

55,6

10

55,6

1

50,0

1

50,0

1

50,0

6

66,7

3

33,3

3

33,3

7

46,7

8

53,3

5

33,3

5

55,6

4

44,4

4

44,4

Governo
G
Federal
F
Governo
G
Estadual
E
Governo
G
Municipal
M
Outras
O
Associações
A

1

0

0

0

0

1

2

4

1

1

0

0

3

9

2

4

1

2

1

5

155

0

5

0

0

0

4

9

6

7

0

0

2

19

344

Pessoa
P
Física

13

38,2

21

61,8

19

55,9

4

40,0

6

60,0

6

60,0

92

52,6

83

47,4

68

38,9

Outrass Org´s
Sociais

1

3

0

0

0

6

100

Outras
O
Org´s
Sociais
S

TOTA
AL

49 35

8

7

8

68

1775

TOTAL
T
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o quue estava mais
m
interessado em appenas
acomppanhar os accontecimentoss, tendo atribbuído
alta im
mportância (ggraus 3 a 5) a esta expectaativa
(61,8%
%), seguido pelas outrras organizaações
sociaiis (60%), peelas ong´s (55,6%),
(
govverno

municipal (533,3%), sindicatos e govern
no federal
(50%), outrass associações ((44,4%), escolas (43,8),
empresas (422,9%), associiação de mo
oradores e
governo estaddual (33,3%) e conselhos (3
31,6%).

Goostaria apenas de
d acompanhar o que está aconntecendo
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Grau 0

Grau 1

G
Grau
2

Num ballanço geral, por segmeento,
podem
mos verificarr como se distribuem suas
expecctativas. Os quadros abbaixo filtram
m as
inform
mações constaantes em cadda uma dos cinco
c
quadrros anteriores, e trazem um resumo indicaando
a orddem de impportância quee cada segm
mento
atribuuiu às expecttativas. Por exemplo: parra o
segmeento empresass, a maior exppectativa foi poder
particcipar das disccussões para a construçãoo do
futuroo de Londrinaa. E a menor expectativa foi
f a
de apenas
a
de acompanharr o que está
aconttecendo. Estes quadros peermitem enteender
qual o maior (e o menor)
m
intereesse dos difereentes
segmeentos sociais frente aoo plano dirretor
municcipal.
Em
mpresas
Poderr participar das discussões paraa a
constrrução do futuroo de Londrina
Ajudaar nas definiçõees das metas de
desennvolvimento parra os próximos 10 anos
Gostaaria de sugerir formas
f
para mellhorar o
meio ambiente do município
m
Gostaaria de sugerir alternativas
a
paraa melhorar
seu baairro
Gostaaria apenas de acompanhar
a
o que
q está
acontecendo

%
93,3
86,7
73,3
62,5
4
42,9

G
Grau
3

Grrau 4

Gra
au 5

Conselhos
Poder participaar das discussões para a
construção do futuro de Londdrina
Gostaria de suugerir formas paara melhorar o
meio ambientee do município
Ajudar nas deffinições das meetas de
desenvolvimennto para os próxximos 10 anos
Gostaria de suugerir alternativas para melhoraar
seu bairro
Gostaria apenaas de acompanhhar o que está
acontecendo
Sindicatoss
Gostaria de suugerir formas paara melhorar o
meio ambientee do município
Ajudar nas deffinições das meetas de
desenvolvimennto para os próxximos 10 anos
Poder participaar das discussões para a
construção do futuro de Londdrina
Gostaria de suugerir alternativas para melhoraar
seu bairro
Gostaria apenaas de acompanhhar o que está
acontecendo
Escolas
Poder participaar das discussões para a
construção do futuro de Londdrina
Ajudar nas deffinições das meetas de
desenvolvimennto para os próxximos 10 anos
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%
87
86,7
83,3
81
31,6
%
90,9
83,3
81,8
77,8
50
%
94,7
81
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Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo
Associação de Moradores
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo
Ong´s
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo
Governo Federal
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo
Governo Estadual
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo
Governo Municipal
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro

76,9

Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo

53,3

70
43,8
%
88,9
84,6
84

Outras Associações
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo

%
100
90
80
77,8
44,4

66,7
33,3
%
85
78,9
75

Pessoa Física
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo

%
83,3
82,8
72,4
69,7
61,8

72,2
55,6
%
100
100
100

Outras Organizações Sociais
Ajudar nas definições das metas de
desenvolvimento para os próximos 10 anos
Gostaria de sugerir formas para melhorar o
meio ambiente do município
Poder participar das discussões para a
construção do futuro de Londrina
Gostaria de sugerir alternativas para melhorar
seu bairro
Gostaria apenas de acompanhar o que está
acontecendo

%
100
83,3
80
66,7
60

100
50
%
90
90
90
90

Outra questão formulada no questionário
aplicado na 1ª Audiência Pública do PDPML foi
sobre o tipo de interesse nas discussões,
classificadas em temáticas, regionais e setoriais.
Os temas elencados para escolha dos participantes
foram meio ambiente, sistema viário, patrimônio
e cultura, educação, desenvolvimento econômico,
turismo, e outros. As regiões foram as do
perímetro urbano (norte, sul, leste, oeste e centro)
e os distritos rurais. Os setores econômicos foram:
indústria, comércio, serviços, agricultura. Os
resultados da tabulação encontram-se abaixo

33,3

Interesses Temáticos
%
93,8
88,2
86,7

O quadro abaixo mostra o modo como
os diferentes segmentos avaliaram cada um dos
temas propostos, ou seja, qual a importância que
lhes atribuíram. A questão era de múltipla
escolha, ou seja, as pessoas que responderam ao
questionário puderam escolher mais do que um
tema.

78,6
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Nº de
d Respostas
Meio
Sistema Patrimônio
Des.
ação
Turismo
Educa
C
Ambiente Viário e Cultura
Econômicco
Emprresas
7
10
3
1
6
4
Conseelhos
16
6
4
7
11
3
Sindiccatos
4
7
2
2
6
5
Escollas
15
9
9
14
4
10
6
Assocc. de Moradoress
19
12
5
19
9
10
6
ONG´s
14
7
7
12
2
13
7
Gov. Federal
2
2
1
1
1
1
Gov. Estadual
8
1
2
2
3
2
Gov. Municipal
10
4
5
5
5
6
Outraas Associações
9
6
5
6
9
6
Pessooa Física
21
19
11
19
9
15
10
Outraas Org. Sociais
6
5
9
6
5
3
S
Segmentos

A partir doo quadro foi possível consstruir
um gráfico com
mparativo prroporcional. Por
exempplo, foram obtidas 322 respostas dos
repressentantes do empresariado.
e
. Deste total, sete
pessoas avaliaram meio ambiennte como tem
ma de
maiorr importância, o que correesponde a 211,8%
dos reepresentantes desse segmennto. Assim, feez-se
primeeiro o cálculo do percentuaal de respostass em
cada um
u dos temas, por cada um
m dos segmentos, a
fim de se estabeleccer a comparaação entre elees. A
escalaa indica, portaanto, o percenttual de pessoaas de
cada segmento
s
quee considerou im
mportante debbater
o tem
ma.

Outros

TO
OTAL

1
6
5
3
8
8
1
0
1
3
2
3

32
53
31
66
79
68
9
18
36
44
97
37

Patrimônio e Cultura
30
25
20
15
10
5
0

M Ambientee
Meio
500
455
400
355
300

Educação
30
25

255
20
200
15
155
10
100
5
0

5
0
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S
Sistema
Viário

D
Desenvolviment
to Econômico
25

35

30
20
25
15

20

15
10
10
5

5

0

0

Turismo
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Outroos
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Discu
ussões Region
nais

Nortte

No que see refere ao inteeresse em discutir
questõões ligadas a alguma região específicaa do
Municcípio, os resulltados foram os
o seguintes:

45
40
35

R
Regiões

TOTAL

Distritos

O t
Oeste

Leste

Sul

Norte

Centro

30

Segm
mentos

25
20

Empreesas

3

2

4

1

6

2

18

Conselhos

2

8

3

4

7

4

28

Sindiccatos

4

6

3

3

4

2

15
10
5

22
0

Escolaas

5

5

2

9

4

2

27

Assoc. de
Moraddores

8

9

9

6

7

3

42

ONG´s

9

9

3

6

4

4

35

Gov. Federal
F

0

0

0

0

0

0

0
Sull

Gov. Estadual
E

1

4

4

1

3

2

15

Gov.
Municcipal

1

3

3

5

4

2

18

Outrass
Associiações

3

4

3

3

5

2

20

Pessoaa Física

9

30

25

20

14

7

9

11

2

52
15

Outrass Org.
Sociais

2

0

2

1

0

0

5
10

Aqui tam
mbém foi peermitido quee as
pessoas assinalasseem mais de um
ma região. Asssim,
para a construção dos gráficoss ilustrativos que
vêm na
n seqüência foi utilizado o número totaal de
resposstas dentro dee cada segmennto, calculanddo-se
o perrcentual que cada região obteve.
o
Exem
mplo:
associiação de moraadores teve 422 respostas. Desse
D
total, 8 pessoas inddicaram intereesse em particcipar
das discussões
d
soobre a regiãão norte, o que
repressenta 19% do total. O quaddro anterior serve
s
como subsidio à leitura
l
dos gráficos.
g
A esscala
indicaa o percentuall de pessoas de
d cada segm
mento
intereessadas em disscutir cada um
ma das regiões.

5

0
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Leste

Centrro
35

45
40

30

35
25
30
20
25
20

15

15

10

10

5

5
0
0

Oeste
35

30

Distrittos
16
14
12

25
10
20
8
15

10

5

6
4
2
0

0
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Discu
ussões Setoriaais

Indústtria

Quanto aoo setor da econnomia em quee os
particcipantes da 1ª audiência púbblica mais tinhham
intereesse em particiipar das discuussões, temos....

35

30

Setorriais

Indústria

Comércio

Serviços

Agrário Agrícola

TOTAL

25

20

Empreesas

5

4

7

1

1
17

10

Conselhos

8

2

11

5

2
26

5

Sindiccatos

3

2

9

0

1
14

0

Escolaas

9

2

11

5

2
27

Assoc. de
Moraddores

12

9

200

7

4
48

ONG´s

5

6

144

2

2
27

Gov. Federal
F

1

1

2

1

5

Seggmentos

15

Comérrcio
Gov. Estadual
E

2

2

5

3

1
12

35

Gov.
Municcipal

3

3

8

4

1
18

30

Outrass
Associiações

5

7

6

6

2
24

25

Pessoaa Física

10

12

21

7

5
50

20

Outrass Org.
Sociais

5

2

8

4

1
19

15

10

Os gráficoos a seguir mostram
m
quaiss dos
setorees da economiia: indústria, comércio,
c
servviços
e agricultura,
a
foram connsiderados mais
m
imporrtantes para caada um dos segmentos
s
socciais.
A meetodologia de cálculo foi a mesma utilizada
para os
o outros tem
mas: assinalar o percentuall de
intereesse de cada segmento social na discuussão
sobre cada um doos setores daa economia. Por
exempplo: o núm
mero total de
d respostas do
segmeento pessoa fíísica foi de 500, (lembrandoo que
era peermitido assinnalar mais de um setor). Desse
D
total, 21 pessoas inndicaram o seetor de serviçoos, o
que reepresenta 42%
% das respostaas.

5

0
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Serviços

Mapa das expectativas

70

60

50

40

30

Além
m das expectaativas registraadas pelos
participantes
p
da 1ª Audiêência do PD
DPML, há
também aquelas expressas nas primeiraas reuniões
regionais de mobilizaçãoo da população, cujo
relato fazemoos abaixo.. E
Elas foram rettiradas do
material feitto pelos paarticipantes em uma
dinâmica de grupo,
g
que reesultou na con
nfecção de
um
u mapa do município, ppovoado pelaas pessoas
com suas espperanças para o futuro do seu
s bairro,
seu distrito, sua cidade. O nome daas pessoas
aparece ao lado
l
das suaas expectativaas, exceto
quando não fooi registrado ppor elas.

20

10

0

Agrária/
A
Agrícolla
30

25

20

15

Zona Rural

10

São Luiz
Distrito seguro,
s
tranqüüilo, harmonio
oso,
progressoo. (Rui Y. Annami)
Casas e uma
u creche paara a populaçãão.
(Marcos))

5

0

Espírito Santoos – Aviação
Asfalto, posto,
p
acostam
mento. Espero
o que nos
próximoss dez anos oss governantess olhem e
façam alguma
a
coisaa pelo nosso
o distrito.
(Joice Meeire)
Patrimônio Regina
Espero que
q o plano ddiretor não fiq
que só no
papel e que realmennte a área rural
r
seja
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aatendida em suuas necessidaddes. Prioridades: o
p
posto
de saúdee e o centro comunitário.
c
U
Uma
seegunda porta no terminal do
d Catuaí. Redde de
esgoto. (Elizabbeth Bueno Caandido)
S
Saneamento
dee água e maiss complementto de
a
asfalto
para paatrimônio. Pisstas de pedesstres.
P
Posto
de saúdee no patrimôniio. (Wilson)

Espero doo plano diretoor que sejam atendidas
a
100% dass reivindicaçõões comunitáriias. Em
especial quando
q
forem
m relacionadas às
questões de saúde e edducação, lazer etc.
Cumprim
mento. (Cíceroo)
Saúde, trabalhos que eenvolva a com
munidade
carente. Profissional,
P
ccultural (sugesstão atrás
do colégiio Polivalente). Cobrar do Estado
E
segurança. (Vera Rubbbo)

Lerrovville
E
Esperança.
(Am
maury Plath)

W
Warta
Conservação adequada
C
a
dass estradas ruurais.
R
Rede
de esgooto. Solução dos problem
mas e
siituações educacionais. (Elizzabete)
constante urbbano
“Segurança”. Policiamento
P
e rural 24 horaas. Escolar. (A
Adriano Lazarii)
Outros distrito
O
os (não especificados)
E
Espero
muitaas realizaçõees, atenção aos
p
pedidos
dos distritos
d
e agiilidade nas obras
o
inniciadas. (Rennato)
D
Desenvolver
u pouco mais
um
m
exemplo: um
a
asilo
só parra trabalhadoores rurais nos
d
distritos.
(Myltton)
E
Espero
que o plano diretoor venha cum
mprir
a
algumas
mettas prioritárrias para uma
p
população
tãoo carente dee boas atuaações
a
administrativas
s. (Jonas F. Cuutisque)
A
Asfalto
urgennte. Segurançaa urgente. Casas
C
p
populares.
Méédico mais vezes
v
na sem
mana.
(A
Amadeu)
E espero meelhoramento sobre a saúdde e
Eu
p
permanência
d posto de saaúde e populaação.
do
(O
Osias Gana Duarte)
D

Quero quue seja eficiennte e funcione de fato.
(Zé do Carmo)
Mudançaa de zoneamennto e também análise
das caraccterísticas locaais. (Deolinda)
Jardim Columbia.
C
Mellhorias para meu
m bairro.
(Vanda)
Espero quue cumpram ttudo que for aprovado
a
e
que não fique só no papel. (Veraa Lúcia S.
Vieira)
Para minnha pessoa mee sinto importaante poder
participarr do plano diretor da cidade
c
de
Londrinaa. E espero quue [se] for aprrovado em
conjunto com a poppulação seja realmente
aplicado. (Carlos R. – 10/08/2005)
Qualidadde de vida, seegurança etc. (Valdony
Porto)
Região Sul

Regiãão Oeste
Lazer, escola oficina
L
o
e ocuppação para jovvens.
P
Participando
p
pela
primeiraa vez, não teenho
m
muita
noção do
d que vai acoontecer. Só esspero
q traga bennefícios para nossa região que
que
está muito caarente em toodos os sentiidos.
(G
Genésio)

Precisa-se centro cultuural. (Sandra Moreira
M
de
Lara Cam
melo)
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Queremos maais uma escoola, lazer, ceentro
Q
cultural,
V
Viva
Vida.
Condom
mínio
ambiental. (Luiz Caarlos
a
agroindustrial
M
Martins)
C
Creche,
seguraança, remédioo nos postos. As
p
praças
limpas,, centro comuunitário. Limp
mpeza
n terrenos vazios.
nos
v
As quuadras para laazer.
(A
Adelaide)
T
Transporte,
creeche, escola, lazer, quadra poli
esportiva, esgooto, e soluçãoo para centraal de
b
beneficiamento
o. (Renato)
Q realmentee levem isso a sério. Viva Vida
Que
V
n bairro, esccola (outra), locais de laazer,
no
centro comuniitário, modernnização do posto
p
d saúde. (Dalm
de
ma)
Q
Quero
uma cidade
c
humaana, democráática,
soolidária e justa. Olhos para o futturo.
(V
Valmor)
S
Saúde,
papel no posto. (Maria Jesus dos
S
Santos)
G
Gostaria
de ver
v meu bairrro com postoo de
saaúde com 24 horas. Ter inddústria, empreegos,
cursos gratuittos profissionnalizantes parra a
p
população
coom mais policiamento, mais
m
escola. (Isabel))
Poosto de saúdde até 22 hooras. Computtação
d
dentro
da escola.
e
Quaddra de esporte.
F
Farmácia
com
munitária. Quaalidade de enssino.
(V
Vilma)
Euu espero que ele
e resolva toddos os problem
mas,
e todas as coiisas que ele prometer. (M
Maria
A
Angélica
de Allmeida)
Am
mpliação do posto
p
de saúde. Posto 16 hooras,
cursos profisssionalizantes, espaços para
h
hipertensos.
Árrea de lazer. (Neila
(
Assali)
Prrojeto para a educação am
mbiental. Creeche.
P
Posto
de saúde com atenndimento mellhor.
E
Escola.
(José Carlos
C
– Cafezzal 2)
Reeforma das quuadras de espoorte. Projeto Viva
V
V
Vida.
Campos de futebol. Aumento
A
do posto
p
d saúde. Revvitalização doo fundo de vale.
de
v
R
Reforma
do centro
c
comunnitário. Aumeentar
m
médico.
Postto. Terminarr a recapeação
a
asfáltica,
refoorma da esscola, creche e
p
professores.
(M
Marcio)
Ceentro comuniitário, mais creche. Melhhoria
d praças, assfalto entre o Pizza e o Vale
das
V
A
Azul.
Mais méédicos no posto. Mais reméédio.
(M
Marli)
P
Posto
de saúdee 16 horas. Ceentro comunittário.
M
Mais
creches. Mais locaiss de lazer, mais
m
liimpeza. Reforma da escola. Cuursos
p
profissionaliza
antes.
Reccolher
anim
mais
a
abandonados.
Médico homeeopata, etc. (A
Anne
– Cafezal)
E
Escola
(nova).. Creches. Reeforma da esccola.
C
Centros
com
munitários. Locais de laazer.
(L
Luzia)
dos fundos de vale. Asffalto,
R
Revitalização
a
arborização
doos bairros, refoorma e construução

de centroo comunitárioo. Posto de saúde 24
horas. Esscolas. Várioos projetos. Duplicação
D
rodoviáriia. Posto de ssaúde Jamile Dequech.
Viaduto zona sul. R
Rede de esgo
oto. Mais
esporte e lazer. (Antonnio Orélio)
Região Centrral
Vila Reccreio, Vila M
Maria, Vila Portuguesa
P
etc. e outros. Quero o melhhor para o no
osso bairro
reivindicandoo o que falta ppara nosso baairro: área
central reivinndica melhorias. (Noel Pin
nheiros de
Freitas)

Lutar pela
p
comuniddade, esporttes, vias,
educaçãoo saúde. (Mariia Tereza Bataaglia)
Pensar Londrina
L
para o futuro. Plan
nejamento
estratégicco. (Idalto)
Que os interesses urbbanos e sociiais sejam
mais deccisivos do qque interessess escusos.
(Margareeth)
Região Lestee
Pra mim
m é bom. (José Ferreiira Mello
Sobrinhoo)
Acabar com
c
fundos dee vale. Mais segurança,
s
postos de
d saúde quee realmente atenda a
populaçãão. Temos feerro velho descoberto.
Mais diggnidade e um plano bom. (JJuliana B.
Souza)
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Buscar formass de melhoraar a qualidadee de
B
v
vida
da populaação através de
d infra-estruutura.
(D
Diogo)

Regiãão Norte
Eu espero boass couzas. (Valldecir)
E
E espero neste novo plaano diretor novas
Eu
n
m
mudanças
paraa os menos favorecidos
fa
e para
q
que
vai até eles. Mas garantido com
a
assistência
soccial para melhhorar inteirameente.
(A
Alcides Abraãão S.)
Q
Que
as decissões ou idéiaas sugeridas não
seejam esqueccidas (comunnidade). (Albberto
Joosé de Mouraa – Jd. Santa Cruz)
C
P
Participação.

Que melhore saúde, educcação, seguraança,
Q
laazer. (Regina Maria Correiaa – João Paz)
M
Melhoria
para a região nortee. (Manoel)
E
Espero
que sejam feitaas propostas de
p
possíveis
reealizações! E quero por
p
programada
aqui que não caia no
esquecimento. (Robson)
A
Aprender
alguuma coisa e colaborar com o
q for possíveel. (João Batissta Pocal)
que
Q
Que
seja bom
m para nossaa região. (Vaagner
N
Nogueira).
E
Espero
e sonho que saia doo papel, o mínnimo
p
pedido.
Temoss muitas áreas livres na regiião e
n aproveitaddas. (Silvio Goonçalvez).
não
Q
Que
a cidadde cresça. A felicidadee, a
a
ansiedade
de tooda comunidaade. (João Cafu
usi)
N
Necessidades
básicas doos londrinennses.
(S
Sueli)
D
Distribuição
addequada, entenndimento. (Jaane)
E
Espero
que ele respeite na medida do
p
possível
a vonntade da popuulação. (Vandeerley
P
Pires)
M
Mais
empreggo, mais indústrias, mais
m
educação e saúde. (Luizz Carlos Gaarcia
P
Pereira)

Espero que
q
o planoo diretor aju
ude nosso
municípioo dar uma volta de 18
80 graus.
(Beneditoo José Nogueiira).
Desenvollvimento, trrabalho, deemocracia,
cidadaniaa, educação e cultura. So
ocialismo.
(Stanley))
CEI espoorte, educaçãão e saúde. (Claudiney
Moreira)
Que as propostas
p
apreesentadas sejaam para o
bem da comunidade. (R
Raunice[?])
Visar o equilíbrio social. (Carm
melita de
Oliveira)
Jardim do Pllano Diretor Participativo
o

No finall das oficinass realizadas durante o
curso de form
mação de muultiplicadores,, cujos 40
participantes
p
foram inddicados nas reuniões
anteriormentee mencionaddas, foi mon
ntado um
jardim,
j
com as
a pétalas prooduzidas no deecorrer do
curso pelos grupos de trrabalho. Muittas dessas
expectativas viraram ppropostas nas fases
seguintes. A região
r
a que sse referem foi registrada
sempre que os participaantes a men
ncionaram,
porém
p
a maiooria não menncionou. Abaiixo está o
conteúdo dee cada um
ma das pétalas que
compuseram as flores do jaardim.
Justiça.
Qualidadde de vida; indústrias; o sonhado
asfalto e área públicca para lazerr. (Região
Oeste)
Que tuddo corra bem
m. Aprovamo
os nossas
propostass. Que a regiião oeste conq
quiste seu
hospital que
q tanto preccisa. (Região Oeste)
O
Meu sonhho para meu distrito é pod
der um dia
olhar ele todo pavimeentado com um
ma creche
e comuniidade feliz.
Gostaria que nós liideranças com
munitárias
fôssemoss melhor atenddidos. Deus nãão escolhe
os capaciitados, ele cappacita os escollhidos.
Melhorarr a qualidade dde vida de tod
dos.
Hospital e área de lazeer.
Futuro melhor.
m
Todos coom qualidade dde vida.
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Realizaçõees: educacionnais; saúde; laazer;
viárias; etcc. (Centro 2)
Ajudar miinha pequenaa cidade a creescer
tendo um
ma creche, boa
b
escola, bom
colégio, mais
m
casas, um
ma empresa para
dar
emp
mpregos,
hoospital,
estrradas
melhores, incentivo a agricultura e a
pecuária. (Distrito
(
de Sãão Luiz)
Bem estarr social.
O meu soonho é realizzar este sonhoo de
[plano] diretor
d
e serr um fiscall da
diretoria.
Que nossaa cidade dê uma
u
volta de 180
graus em todos os senttidos e que noossos
governantes sejam maiss humanos.
Tombameento de prédioss históricos.
Igualdade para todos.
Menos pobreza; dignidaade; trabalho para
todos; posstos nota 10; educação.
e
(Reegião
Leste)
Que ninnguém atrapaalhe as noossas
propostas para nossa cidade
c
e seja uma
lei com coompromisso de
d cada um de nós.
E unidade de todos.
Que seja realizado.
r
A crreche!
Posto de saúde; acosstamento; creeche;
rede de essgoto; asfalto;; cursos – gerração
de renda. Sermos
S
lembrrados.
Realizaçõees das obrass e bem feitoorias
sonhadas pela nossa coomunidade. União
U
e paz.

1.4.2 – Resultado das Pré--Conferência
as
A seguirr serão relaccionadas as propostas
retiradas nas pré-conferênc
p
cias, material que
q serviu
de base para a 1ª Conferênncia do PDPM
ML, e para
d diagnósticoos regionais e setoriais.
a realização de
Elas estão orgganizadas de dduas maneirass:
1) Por regiões/setorres, distribuíd
das pelos
seis eixos tem
máticos (e resppectivos sub-eeixos) que
guiaram os trabalhos. Trata-se de uma
sistematizaçãoo das proposttas formuladas em cada
uma
u
das pré--conferências,, realizada peela equipe
relatora a parrtir do materiial deixado peela equipe
que coordennou os trabaalhos de paarticipação
popular.
p
A organização
o
ddas informações dessa
maneira possibilitou visualizar as especcificidades
internas de cada segmentoo participante, e tornou
possível
p
a com
mparação entrre as regiões e setores, a
fim de verifficar em quaiis eixos (e sub-eixos)
s
houve maior concentraçãoo de propostass, ou seja,
m
probllemas e as maiores
quais os maiores
necessidades
n
de cada um
m dos setorees (gestor
público
p
e em
mpresariado) e regiões (n
norte, sul,
centro, leste, oeste,
o
e rural)).
2) Distrribuição geraal das proposstas pelos
eixos/sub-eixoos temáticoos. Esta fo
orma de
organização do
d material fooi elaborada peela equipe
do Núcleo Gestor
G
que cooordenava os trabalhos
naquela
n
ocasiião, a fim dee orientar as discussões
d
da 1ª Conferêência. Ela perm
mitiu, ainda, uma
u
visão
geral sobre a produção ddessa etapa. Apenas o
quadro e oss gráficos fooram produzidos pela
equipe respoonsável pelo relatório qu
ue, nesse
processo
p
de produção,
p
reallizou pequeno
os ajustes,
deslocando algumas
a
propoostas de um eixo para
outro, onde a sua alocação parecia mais acertada.
a

Propostas daas Regiões e d
dos Setores
(por eixos tem
máticos).
Esses levvantamentos de expectattivas
aconteeceram paraalelamente ao
a
processo de
esclarrecimento sobbre o Estatutoo da Cidade e o
Planoo Diretor. Soomados aos debates
d
da etapa
e
seguinnte, os fóruns de discussão,, serviram de base
para as pré-conferrências, etapa em que fooram
c
região/setor,
formuuladas as proopostas de cada
posterriormente diiscutidas e votadas naa 1ª
Confeerência do PD
DPML

O quuadro a seguiir mostra o número
n
de
propostas
p
aprresentadas poor cada região
o e setor,
distribuídas nos
n
eixos/subb-eixos temááticos. No
total, foram feeitas 459 proppostas.
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Eixos temáticos das PréConferências por região/setor
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e
regional
Planejamento e Gestão

Zona Zona Zona Zona
Centro
Sul Leste Oeste Norte

Zona Gestor
Setorial Total
Rural Público

6

13

14

12

14

38

6

13

116

2

3

3

2

7

4

3

6

30

Proteção ambiental

2

9

3

4

2

5

4

29

Áreas verdes e arborização
Produção agrícola

1

1

1

1

6

4

12
5

Indústria, comércio e turismo
Geração de emprego e renda
Capacitação e qualificação
Eixo 2: Gestão democrática da
cidade

1

4

Conselhos

5

4

2

2

6

4

3

2
2

Controle social

3

2

Acesso a informação

1

1

6

Eixo 3: Códigos de obras e de
posturas
Eixo 4: Infra-estrutura de
saneamento, energia,
comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade

6

7

Trânsito e sistema viário

8

1

5

16

2
3

4

1

2

54

3
4

3

10
2

23

5
1

5

10
3

11

1

4

36

18

18

4

11

18

4

8

12

1

1

1

6

2

12

2

3

1

1

Iluminação pública

5

13

2

Pavimentação

3

15

6

Transporte coletivo

13
22
9

2

3

9

2

1
2

4

2

Intersetoriedade

10

3

118
52

1

21

Saneamento básico

1

2

1

3

Drenagem urbana

1

2

1

2

1

1

1

1

5

2

4

8

9

16

23

14

18

5

103

2

1

5

Resíduos sólidos urbanos
Eixo 5: Legislação urbanística e
ambiental

10

Estatuto da cidade

1

1

Estudo de impacto de vizinhança

1

Uso e ocupação do solo

2

1

2

Fiscalização

2

7

4

Mudanças na legislação
Eixo 6: Equipamentos sociais:
públicos, comunitários e
habitação de interesse social

4
5

Equipamentos públicos

5

1

2

9
14

1

1

1

8

1

2

3

19

8

9

10

5

1

46

2

3

4

2

8

5

15

15

6

10

4

1

7

4

1

3

4

Educação

1

3

4

Cultura e lazer

2

4

6

5

1

Segurança pública

1

Saúde
Habitação
Total

5

7

34

1
38

57

62

90

23
4

64
25

1

1

10

2

2

21

1

1

3

30

2
3
459

1
2
85
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A região central, de cuja pré-conferência
participaram,
além
dos
moradores,
os
representantes das Universidades, dos Sindicatos
e dos Conselhos Municipais, foi a que fez o maior
número de propostas (90 = 19,61%). Em seguida
vêm a zona rural, com 86 propostas (18,52%), o
grupo dos gestores públicos (63 propostas =
13,73%), a zona norte (62 = 13,50%), a zona
oeste (57 = 12,42%), a leste (38 = 8,28%), a sul
(34 = 7,40%) e, por último, o setor empresarial,
que fez 30 propostas (6,54%).

através de um questionário respondido pelos
participantes.
Por último (re)apresentamos as propostas
na forma que serviu de base para os debates da 1ª
Conferência: por eixos temáticos apenas. Este
ângulo de visão permite a análise global do
resultado das pré-conferências.

A análise minuciosa das informações do
quadro acima, no sentido de apontar como estão
distribuídas, nos eixos/sub-eixos temáticos, as
propostas de cada uma das regiões e dos setores,
se traduz num diagnóstico da realidade municipal
por unidades espaciais de planejamento (UEP),
uma vez que as propostas foram formuladas com
o objetivo de propor soluções para os problemas
vivenciados em cada uma das regiões, e por cada
um dos segmentos representados nas préconferências setoriais: os gestores públicos, na
sua atuação profissional, e os empresários dos
vários setores da economia.
As palavras ou frases que aparecem logo
após o nome das regiões, nas páginas
introdutórias, são uma espécie de “grito de
guerra”, criado pelos representantes de cada uma
delas que participaram do curso de formação de
multiplicadores.
A ordem de exposição, por região/setor,
é aleatória, começando pelas regiões: sul, leste,
oeste, norte, centro, rural, e terminando pelos
resultados das pré-conferências realizadas com os
gestores públicos e com os empresários dos vários
setores da economia (Setorial). Dentro de cada
região/setor, primeiro está a representação gráfica
da distribuição das propostas por eixos, depois a
relação dessas propostas, com os gráficos
relativos aos sub-eixos. Os dados utilizados para
fazer os gráficos foram os do quadro acima.
Na seqüência dessa análise regional e
setorial se faz a comparação entre as regiões e
setores, mostrando as diferenças e semelhanças
entre elas(es). Também apresentamos a avaliação
dos serviços e equipamentos públicos e privados
que foi feita nas respectivas pré-conferências,
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Na regiãoo Sul, como mostra o quuadro
anteriior e o grááfico abaixo, a maioria das
propoostas (10, de um
u total de 344, o que equivaale a
29%) diz respeitoo à legislação urbanísticca e
ambieental (eixo 5). A segunda maior
m
preocupação
referee-se à infra-esttrutura de sanneamento, eneergia,
comunnicação, sisstema viárioo, transportee e
mobillidade (eixoo 4 - 266%), depoiss a
sustenntabilidade paara o desenvoolvimento urbbano,
rural e regional (eiixo 1 - 18%),, os equipameentos
sociaiis...(eixo 6 -115%), e o eiixo 2 — geestão
democrática da ciddade (12%). O eixo 3 — cóódigo
de obbras e posturaas — não tevve propostas nesta
n
regiãoo.
Eixos Teemáticos - Zonaa Sul

155%

18%
%

12%
29%
26%

Proteçãoo ambiental
1. Fomentarr programas dde educação ambiental
envolvendo os alunoos técnicos de meio
ambiente, universidaades e org
ganizações
ambientais;
2. Melhoria do entorno do lote 120 frontal a
avenida Guilherme
G
de Almeida (Miina) como
área de preservação permanente e área de
lazer (traansferência ddo direito de construir
previsto no
n Estatuto daa Cidade).
Áreas verdes e arboriização
1. Estudo de arborizaação e manutenção
adequadaa ou não prejuddicial à ilumin
nação;
Geração de emprego e renda
1. Criar agêências comunnitárias de infformações
de empregos em todas as regiões.
O próxiimo gráfico ilustra a forma
f
de
distribuição das
d propostas do eixo 1, teerceiro em
concentração de propostas:: a maioria dellas (37%)
se refere a questões
q
relattivas a planejjamento e
gestão. A prooteção ambienntal e as áreass verdes e
arborização estão
e
ambas coom 25% das propostas,
p
e por último a geração de eemprego e renda (13%).
Eixo 1: Sustenntabilidade para o desenvolvim
mento
urbanno, rural e regionnal - Região Suul

13%
Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.

37%

255%

Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
c
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
mento,
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.

25%
%

Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.

Planejamento e Gestão
Prroteção ambientall

Abaixo esstá a relação dessas propoostas,
distribbuídas nos temas (ou sub-eixos) que
compõem cada um dos grandes eixos
e
temáticoos.

Árreas verdes e arbo
orização
Geeração de empreg
go e renda

Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional

Eixo 2: Gestãão democrátiica da cidade

Planejamento e Gestão
P
1. Criar
C
comitêês de gestão de baacias
hiidrográficas;
2. Promover a descentralizaç
d
ção dos servviços
teerceirizados.

Controlee social
1. Difundir e Desenvolvver junto ao
os órgãos
públicos,
p
munnicipal, estaduual e federal, cursos de
formação, cappacitação de líderes comun
nitários, e
de associaçõões para ajudar
presidentes
p
aj
no
desenvolvimeento do Municcípio de Londrrina.
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2. Realizar
R
Audiiências públiicas em horrário
noturnno para prropiciar a participação
p
das
comunnidades;
3. Crriar comissãoo de associaçção de bairroos e
técniccos, para avaliiação dos servviços terceirizados
do muunicípio.
A
Acesso
a inforrmação.
1. E
Estruturar form
mas efetivas de comunicação
paara veiculaçção de estuudos, projetoos e
innformações paara comunidaade como redde de
innternet, rádio comunitária
c
e outras.
Eixo 2: Gesstão Democráticca da Cidade
Região Sul

de Barrros, Inglaterra, Harry Prochet,
Waldemaar Spranger e R
Rodovia 445;
6. Implantarr sinalização iindicativa na entrada
e
da
cidade (R
Rodovia PR 4445);
7. Os pólos geradores dee tráfego (PG
GT) teriam
que estarr voltados ppara vias com
m grande
capacidadde com o objjetivo de não
o interferir
no fluxo de
d veículos daas áreas resideenciais.
Saneamen
nto básico
1. Ampliar a rede de essgoto para ateendimento
dos bairroos ainda não bbeneficiados.
Drenagem
m urbana
1. Garantir e proteger a drenagem urrbana com
cuidados especiais noo seu lançam
mento nos
fundos dee vale.
Eixo 4: Infra-estrutura de
d saneamento, energia,
comuniicação, sistema viário, transporrte e
mobilidade - Região
R
Sul

255%
11%
75%

11%

78%
Controle
C
social
Acesso
A
a informaçção

Trânsito e sistema viário

No que se refere à gestãão democráticca, 5ª
colocaada em quanntidade de proopostas, 75% das
propoostas dizem respeito ao controle
c
sociaal, e
25% ao
a acesso à informação.
Eixo 4:
4 Infra-estru
utura de saneeamento,
energgia, comunicaação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânssito e sistemaa viário
1. Adequação
A
de horários e tam
manho de veícculos
coompatíveis coom a demandda principalm
mente
em
m horários dee pico;
2. Duplicação
D
da Guilherme dee Almeida;
3. Adequação
A
de
geomettria
(rotatóórias)
coonsiderando os equipameentos urbanos já
exxistentes: Avvenida Dez de Dezembrro x
Portugal, Aveenida Dez de
d Dezembro x
“IInglaterra” Frrederico Balann e Avenida Dez
de Dezembro x Guilherme de
d Almeida;
4. Prever intervennção em desníível – Rodoviaa PR
4445 x Rua Maddressilva;
5. Im
mplantar cicllovias nas avvenidas: Dezz de
D
Dezembro,
Guuilherme de Almeida,
A
Adheemar

Saneamento básico
Drenagem urrbana

No 4º eixo, 2º maior em nú
úmero de
propostas,
p
78% delas dizem
m respeito ao trânsito e
sistema viárioo, e o restantte se divide ig
gualmente
entre saneam
mento básico (11%), e drenagem
urbana
u
(11%)).
Eixo 5: Legisslação urbaníística e ambieental
Estatuto da cidade
1. Incorporaçção dos 12 innstrumentos do
d estatuto
da cidade no Plano Direetor.
d impacto dee vizinhança
Estudo de
1. Rever o uso industriial próximo a bairros
residenciaais assim com
mo as inseridass na ZR3.
upação do sollo
Uso e ocu
1. Transform
mar
aéreass
imprópriaas
para
loteamenttos, como a Fazenda Reefúgio em
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árreas de lazerr, trabalho social
s
e protteção
am
mbiental;
2. Urbanizar
U
praçças não urbanizadas.
Fiscalização
F
1. Exigir
E
que os próximos looteamentos seejam
enntregues com praças urbaniizadas e fundoos de
vaale recuperadoos e saneamennto básico;
2. Fiscalização por parte do órgão
ó
compettente
noo aterramentoo correto daas fossas sépticas
innutilizadas apóós a ligação da rede de esgooto.
M
Mudanças
na legislação
1. C
Criar projeto edducacional e lei
l especifica
obbjetivando a obrigatoriedad
o
de da coleta e
seeparação do;
2. Estudar
E
a viabilidade de projeto dee lei
prromovendo a isenção de tarifas de águua e
ennergia elétricaa para os cenntros comunitáários
e entidades de utilidade púbblica filantróppicas
de ação social;
3. Suprimir da Lei Orgânicca o artigo que
permite doaçãoo de praças nãão urbanizadass;
4. Elaboração
E
e implantaçãoo do Plano de
G
Gerenciamento
o Integrado de Resídduos
Sólidos Urbanoos;

Eixo 6: Equip
pamentos socciais: público
os,
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Continuiddade do progrrama de coletta seletiva
com a incclusão de catadores;
2. Prever noo zoneamentoo atividades comerciais
c
e de presttadores de serv
rviço;
3. Fortaleceer as instânccias deliberativas tais
como conselhos,
c
aassociações e outras
entidadess sociais atravvés de construções de
centros comunitários
c
para a realiização de
eventos, cursos
c
e outroos com apoio logístico,
locais adeequados e com
m secretaria;
4. Campanhha de conscienntização da co
omunidade
com o apoio do ppoder público
o para a
preservaçção dos equipaamentos públiicos;
5. Garantir as
a áreas para eescolas, crech
hes, postos
atuais e futuros
f
e aumeento dentro dee todos os
bairros.
Embora diversass quanto ao tipo de
equipamento, todas as proppostas do eixo
o 6 (100%)
estão concenntradas no mesmo sub
b-eixo de
equipamentoss públicos, mootivo pelo qu
ual não foi
feita a represeentação gráficca. Ele é, na zona
z
sul, o
4º em nº de prropostas.

Eixo 5: Legislação urbanísttica e ambientaal
Região Sul

10%
10%
40%
%

20%
20%

Estatuto
o da cidade
Estudo de impacto de vizzinhança
Uso e ocupação do solo
Fiscalizzação
Mudançças na legislação

No eixo 5, da legislaação urbanístiica e
t
mais proopostas na reegião
ambieental, o que teve
sul, a maior i deelas se referee à mudançaa na
legislaação (40%), à fiscalização (20%) e ao o uso
e ocuppação do soloo (20%), aos estudos de imppacto
de viizinhança (100%) e ao Estatuto da Ciddade
(10%)).
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Na região Leste as maioores preocupaações
da poopulação dizeem respeito à sustentabiliddade
para o desenvolvim
mento urbano, rural e regioonal,
eixo (nº
( 1) que conncentra 34% das
d propostas.. Em
seguidda está o 5 — legislaçção urbanísticca e
ambieental — com
m 21%, seguiddo do 2 e do
d 4,
empattados (16% caada), e por últiimo o eixo 6, com
13% das propostaas. Nesta reggião também não
houvee propostas noo eixo 3 — Código
C
de obrras e
posturras.
Eixos tem
máticos - Zonaa Leste

13%
34%
21%

1
16%

166%

Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
c
Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.

3. Aumentarr fiscalizaçãoo de grandess animais,
principalm
mente cavaloss (SEMA);
4. Trabalharr educação ambiental co
om temas
urbanos (ex: fazerr um trab
balho de
conscienttização da população para
p
não
alimentarr os pombos, lixo em red
de pluvial,
coleta de
d recicláveiss de condomínios e
residênciaas);
5. Verificar possibilidadde de recupeeração da
pedreira no
n San Rafaell;
6. Recuperaar e preservarr Áreas de Prreservação
Permanennte (APP) doss fundos de vaale;
7. Criar conndições sanitárrias nos fundo
os de vale,
cuidando principalmeente das nasscentes e
córregos;
8. Voltar paarcerias com eentidades priv
vadas para
recuperaçção de praças e canteiross centrais,
incentivarr moradores a fazer florreiras em
volta da arborização
a
urrbana;
9. Voltar paarcerias com eentidades priv
vadas para
recuperaçção de praças e canteiross centrais,
incentivarr moradores a fazer florreiras em
volta da arborização
a
urrbana.
Áreas verdes e arboriização
1. Realocar as ocupaçõess irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possíível no próprio
o bairro.
No primeiro
p
eixo, 69% das prop
postas são
referentes à proteção ambiental, 23% ao
e gestão, e 8% às áreass verdes e
planejamento
p
arborização.
Eixo 1: Susttentabilidade paara o desenvolvvimento
urbaano, rural e regiional - Região Leste
L

Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.
8%

POSTAS:
PROP

23%

Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
P
Planejamento
e Gestão
1. G
Garantir que a divisão de bairros propposta
pelo IPPUL contemple
c
quuestões histórricas,
cuulturais,
sócio-econôm
micas,
baacias
hiidrográficas, infra-estrutuura do sisttema
viiário e interesses comuns da comunidadee;
2. Eliminar
E
cupinns na região;
3. Remanejar
R
os pombos.
p
P
Proteção
ambiental
1. V
Verificar posssibilidade de recuperaçãoo da
pedreira no Sann Rafael;
2. Manejar
M
pequeenos animais como
c
cães e gaatos;

69%
%

Gestão
Planejamento e G

Proteção ambiental

Áreas verdes e arrborização
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Eixo 2:
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
C
Conselhos
1. Inncluir em toddos os Conselhos Municiipais
m
membros
dos Conselhos
C
Reggionais;
2. Apoiar
A
com esttrutura e logísstica os Conseelhos
(S
Secretaria, computadores,
c
, espaço físico,
ettc...);
dos Conseelhos
3. Garantir
G
a representação
r
R
Regionais
noo Conselho Municipal de
Planejamento Urbano;
U
C
Controle
sociaal
1. Innformar a comunidadee dos servviços
teerceirizados, propiciando
p
a fiscalização dos
m
mesmos
atravéés da Associaçção de Moradoores;
2. Garantir
G
que a divisão de bairros propposta
pelo IPPUL contemple
c
quuestões histórricas,
cuulturais,
sócio-econôm
micas,
baacias
hiidrográficas, infra-estrutuura do sisttema
viiário e interesses comuns da comunidadee.
A
Acesso
a inforrmação
1. C
Criar meios permanentes
p
de comunicação
da
attravés do Núcleo
N
de Comunicação
C
Prefeitura em parceria com
m sociedade civil
orrganizada nass regiões.
Neste eixo, metadee das propoostas
(50%)) é sobre os coonselhos, 33%
% sobre o controle
de infformações, e 17%
1
dizem respeito ao acessso à
inform
mação.

Eixo 4: Infraa-estrutura dee saneamento
o,
energia, com
municação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Iluminaçção pública
1. Garantir iluminação adequada em
m espaços
públicos e quando posssível com super postes.
Saneamento básico
1. Instalar reede de esgoto;
2. Garantir limpeza
l
do fuundo de vale.
Drenagem
m urbana
1. Solucionaar problemaas com allagamento
principalm
mente Flor de Jesus en
ntre Rosa
Branca e Santa Teressinha, Bananeeiras entre
Goiabeiraas e Ameixeirras, Santa Fé,, fundo de
vale, Sãoo Pedro com
m Celso Gaarcia Cid,
Teodoro Victoreli, Saantos Dumontt próximo
ao Viaduuto, Leonardoo da Vinci, Paaul Harris
com Celsso Garcia Cid e demais locaalidades;
2. Realocar as ocupaçõess irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possíível no próprio
o bairro.
Resíduoss sólidos urbaanos
1. Recolher entulhos e reestos de consttrução nas
áreas de transbordo deeterminados pelo
p
poder
público.
Eixo 4: Innfra-estrutura dee saneamento, energia,
e
comuniccação, sistema viáro,
v
transportte e
m
mobilidade
- Reegião Leste

Eixo 2: Geestão Democráttica da Cidade
Região Leste

17%

1
17%

17%

33%

33%

50%
3
33%
Iluminação púb
blica
Saneamento báásico
Drenagem urbaana
Resíduos sólido
os urbanos
C
Conselhos
C
Controle
social
A
Acesso
a informaçção

Dos temas que ccompõem o eixo 4, o
b
e a drrenagem urbana são os
saneamento básico
temas que maais preocupam
m os moradorees da Zona
Leste. Amboss têm 33% das propostas do
o eixo. Os
resíduos sóliddos e a drennagem urbanaa vêm na
seqüência, am
mbos com 17%
%.
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Eixo 5:
5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
U e ocupaçãão do solo
Uso
1. R
Regularizar a situação da COMAV
VES,
m
minimizando
o impactos prroduzidos por ela.
os
F
Fiscalização
1. R
Responsabilizaar e multar proprietários que
joogam entulhos, folhas e ouutros resíduoss nas
boocas de lobo e fundos de vaale;
2. Aumentar
A
a fiscalização de queim
madas
irrregulares;
3. Regularizar
R
e fiscalizar
f
a siituação dos feerros
velhos da regiãão;
4. Fiscalizar funddos de vale parra evitar ocupação
irrregular, com envolvimentoo da comunidaade e
prrincipalmentee dos órgãos públicos;
5. Fiscalizar e noormatizar com
mércio nas zonas
reesidenciais;
6. Responsabiliza
R
ar e multar proprietários que
joogam entulhos, folhas e ouutros resíduoss nas
boocas de lobo e fundos de vaale;
7. Regularizar
R
e fiscalizar
f
a siituação dos feerros
velhos da regiãão.

Eixo 5: Legisslação urbanístiica e ambiental
Região Leste

12%
%

Eixo 6: Equip
pamentos socciais: público
os,
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Recolher entulhos e reestos de consttrução nas
áreas de transbordo deeterminados pelo
p
poder
público.
Educação
1. Garantir educação am
mbiental nas escolas e
comunidaades.
Cultura e lazer
1. Conservaar e preservarr as vilas históricas de
Londrina (Vila Casoni, Vila Nova, Vila
V Yara,
Vila Brassil e outros);
2. Propiciar urbanização sustentável dos
d fundos
de vales (com áreass de lazer, recreação,
r
esportes, pescaria, pista de caaminhada,
ciclovia e outros) quee não fizerem
m parte da
Área de Preservação
P
Permanente (A
APP).
Habitaçãão
1. Realocar as ocupaçõess irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possíível no próprio
o bairro.
No 6º eixxo, 40% das propostas refferem-se à
cultura e ao lazer, e o reestante está ig
gualmente
distribuída enntre equipameentos públicoss de modo
geral, educaçção e habitaçção, cada um dos subeixos com 20%
% das proposttas.
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
h
de
coomunitários e habitação
intteresse social - Região
R
Leste

20%

20%

88%

20%
40%
Uso e ocupação do solo
Fisscalização
Equipamentos públicos

A fiscallização é a graande preocupação
quanddo se trata da Legislaçãão urbanísticca e
ambieental, com 888% das propoostas. Outros 12%
relacionam-se ao usso e ocupaçãoo do solo.

Educação
Cultura e lazeer
Habitação
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Na regiãoo Oeste as prreocupações, e as
propoostas, dos moradores
m
cooncentram-se nos
eixos 4 e 6 (26% cada), seguidos bem de perttinho
pelo eixo 1 (25%)). Depois vêm
m o eixo 5, com
16% das
d propostas, e o 2, com 7%.
7 Aqui tam
mbém
não hoouve propostaas no eixo 3.
Eixos Teemáticos - Zonaa Oeste

255%

26%

7%
16%
26%

Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
r

2. Implemenntar nas E
Escolas Públiicas, um
trabalho de conscienttização ambieental com
atividades práticas;
3. Revitalizaar o Vale do R
Rubi e do Baro
oré.
Áreas verdes e arboriização
1. Revitalizaar o Vale do R
Rubi e do Baro
oré.
Indústriaa, comércio e turismo
1. Desenvollver política dde incentivo daa industria
local criaando mecanism
mos de comerrcialização
dos produutos aqui geraados;
2. Incentivaar o potenciall turístico do Tibagi e
Zona Rurral;
3. Revitalizaar o parque inndustrial na reg
gião;
4. Descentraalizar atividdades de ocupação
(comércioo, serviço, inddustria);
5. Incluir e implementarr atividade de
d turismo
rural;
Geração de emprego e renda
Cursso
1. Disponibilizar
de
caapacitação
profissionnal a baixo cuusto para a pop
pulação;
2. Utilizar terrenos
t
vazioos para reciclaagem para
Inclusão social e geração de Renda.
Eixo 1: Susstentabilidade para o desenvolvvimento
urbano, rural e regional
Zona Oeste

Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
c
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.

14%
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.

22%

Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.

3
36%

POSTAS:
PROP

%
21%

Eixo 1: Sustentabiilidade para o
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
desen
Planejamento e Gestão
P
1. Gerir
G
por baccias hidrográáficas atravéss da
crriação dos comitês de sub-bacias com
paarticipação daa população;
2. Viabilizar
V
o gáás natural atrravés do gasooduto
(ppara viabilizarr a cerâmica Eliane
E
e Caciqque);
3. Fazer um melhhor planejamento de expaansão
urrbana.
P
Proteção
ambiental
1. Possibilitar a concessão
c
de áreas públicaas de
fuundo de vale para propiciaar a conservaçção e
innibir invasões desde que nãão comprometta as
D
Diretrizes
dos parques
p
linearres;

7%
Planejamento e Gestão
G
Proteção ambien
ntal
Áreas verdes e arrborização
Indústria, comérccio e turismo
Geração de emprrego e renda

Noo eixo 1 o tem
ma que merecceu maior
número
n
de propostas
p
doss moradores da região
Oeste foi inddústria, coméércio e turism
mo (36%),
seguido peloo planejamennto e gestão
o e pela
proteção
p
am
mbiental (am
mbos com 21%
2
das
propostas).
p
D
Depois
vem a preocupaação com
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geraçãão de empreggo e renda (14%) e, por fim,
com áreas
á
verdes e arborização (7%).
(
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
Eixo 2:
Conseelhos
1. Criar
C
Conselhoo da Cidade com
c
representtação
de todas as reggiões e com representação
r
o das
ciidades que com
mpõem o Arcco Norte;
2. Ampliar
A
o CMPU com
m representaações
poopulares de todas
t
regiõess do Municíppio e
coonverter de Entidade Consultiva para
D
Deliberativa.
Contrrole social
1. Im
mplementar atividades de educaçãoo e
coonscientizaçãoo dos moraddores para coom a
limpeza da regiião;
2. Favorecer a Innclusão Social nos condomíínios
feechados.
Eixo 2: Gestão
o Democrática da Cidade
Zona Oeste

50%

5
50%

2. Viabilizarr estudo coom a populaação para
identificaar o melhor llugar para im
mplantação
do terminnal urbano da Zona Oeste;
3. Estudar um
u sistema de transportee coletivo
para ônibbus e outras aalternativas utilizando o
espaço doo canteiro cenntral da Av. Leeste Oeste
compreenndendo o treccho da Rua Prof.
P
João
Candido (Terminal Ceentral) até a ro
otatória da
Av. Univverso onde se instalaria o teerminal de
ônibus daa região Oestee;
4. Aumentarr a oferta dee transportes coletivos,
principalm
mente nas linhhas que atendeem a UEL
e bairros circunvizinhoos;
5. Aumentarr a seguraança nos trransportes
coletivos;;
6. Criar um
m percurso altternativo de transporte
coletivo nas
n ruas Tiettê com Dioníízio Costa
Sampaio (estudo).
ntação
Pavimen
1. Fazer ponntes nos córreegos que posssibilitem a
ligação enntre os bairross;
2. Concluir a pavimentação asfáltica na rua
Geraldo Rodrigues.
R
Saneameento básico
1. Implantarr rede de saneamento nos
n
locais
inexistenttes (região oesste).
Drenagem
m urbana
1. Aumentarr a manutenção das bocas--de-lobo e
galerias pluviais.
p
Resíduoss sólidos urbaanos
1.
Elabborar um planno de gestão integrada
de resíduos sólidos
s
(lixos doméstico, hospitalar,
h
de construçãoo, etc.).

Conselhos

Eixxo 4: Infra-estruutura de saneam
mento,
enegia, comunicaçção, sistema viário,
transpporte e mobilidade - Região Oeste
O

Controle social

7%
Eixo 4:
4 Infra-estru
utura de saneeamento,
energgia, comunicaação, sistema viário,
transporte e mobilidade
T
Trânsito
e sisttema viário
1. C
Criar ciclovias no Municípioo;
2. Adequar
A
a maalha viária à necessidade local
l
(eex. da rua Júliio Verner com
m BR 369);
3. Elaborar
E
um plano
p
de gesstão integradaa de
reesíduos sólidoos (lixos dom
méstico, hospittalar,
de construção, etc.);
4. Rever
R
e analisaar o sistema viário
v
levandoo em
coonta a presençça da ferrovia..
Trransporte colletivo
1. C
Criar sistem
ma de trannsporte coleetivo
feerroviário Muunicipal e Interr-municipal;

7%
6%

27%

133%

40%

Trânsito e sistema viário
Transportee coletivo
Pavimentaação
Iluminação
o pública
Saneamentto básico
Drenagem
m urbana
Resíduos sólidos
s
urbanos
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No eixxo 4 a maaior preocupação
apontada pela reggião Oeste foi o transpporte
% das propostaas. O
coletivvo, tema que mereceu 40%
trânsitto e sistema viário vem na
n seqüência, com
27% das propostass, depois a paavimentação, com
13%, a drenagem urbana e oss resíduos sóllidos
c
Por últiimo o saneam
mento básico, com
(7% cada).
6% daas propostas.

Eixo 5: Legislação Urbbanistica e Amb
biental
Zona Oeste
O

11%
22%

5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
Eixo 5:

22%

E
Estudo
de imp
pacto de vizin
nhança
1. Inncorporar no Plano Direttor, o estudoo de
im
mpacto de viziinhança;

U e ocupaçãão do solo
Uso
1. M
Mapear galpõees fechados para
p
as atividdades
de ocupação;
U
terrenoos vazios paraa reciclagem para
2. Utilizar
Innclusão sociall e geração de Renda.

45%

E
Estudo
de impactto de vizinhança
U e ocupação do
Uso
d solo
F
Fiscalização
M
Mudanças
na legiislação

F
Fiscalização
1. Fiscalizar a inddústria Londriivet com relaçção a
pooluição atmossférica;
2. Aumentar
A
a fiscalização
fi
a fim de coibbir o
despejo de lixoo nos fundos de vale, terrrenos
vaazios e nas viaas públicas;
3. Fiscalizar Leis que regem
m o Trânsitoo de
pedestres (exx: cadeirantees) na ciddade,
prrincipalmentee nos bairros;
4. Fiscalizar o cumprimento das Leis
U
Urbanísticas
exxistentes.

Mudanças na legislação
M
1. Possibilitar a concessão
c
de áreas públicaas de
fuundo de vale para propiciaar a conservaçção e
innibir invasões desde que nãão comprometta as
D
Diretrizes
dos parques
p
linearres;
2. Priorizar a reggularização fundiária
f
na zona
z
oeste.
A fiscalização foi a maior das
preocuupações nestee eixo, com 455% das propoostas.
Uso e ocupação doo solo e mudannças na legislação
tiveraam, ambos, 222% das propoostas, e os estuudos
de im
mpacto de vizinnhança 11%.

pamentos socciais: público
os,
Eixo 6: Equip
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Efetuar manutenção
m
ddo programa de coleta
seletiva com
c
inclusão dde catadores;
2. Implantarr e/ou melhhorar a infraa-estrutura
urbana (ppavimentação,, áreas de lazeer, praças,
creche, esscola, etc.) noo Jd. Colúmbiaa e demais
regiões daa zona oeste;
3. Implantarr iluminação pública naas ruas e
vielas com
m necessidadee;
4. Analisar e rever espaçços públicos existentes
para poteencializar ou adequar as demandas
necessárias nos bairrros (exemplo: Centros
comunitáários no Jd. Doo Sol);
5. Criar novvos espaços púúblicos para construção
c
e/ou amp
mpliação de equipamentoss urbanos
(associações, crechess, escolas, etc.) Î
Direito dee preempção;
6. Construirr centros-com
munitários ond
de houver
necessidaade;
7. Ampliar os
o CRAS da rregião.
Educação
1. Implemenntar nas E
Escolas Públiicas, um
trabalho de conscienttização ambieental com
atividades práticas;
2. Reformarr as escolas m
municipais da região;
r
3. Criar projjetos sociais qque atendam crianças e
adolescenntes em horáriio “extra-turno
os”;
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C
Cultura
e lazeer
1. Potencializar o calendário feestivo de Londdrina
e região, prom
movendo festaas temáticas (ffesta
doo doce, festa do
d artesanato etc.);
2. Colocar
C
“super-poste” no campo
c
de futtebol
doo Jardim Santtiago;
3. Urbanizar
U
terrrenos públicoos (em áreass de
laazer);
4. Criar
C
áreas de lazer espeecíficas e meelhor
diistribuídas na cidade.
blica
Segurança púb
Melhorar a seggurança na reggião.
1. M
Eixo 6: Equippamentos Sociais: públicos,
ccomunitários e habitação de innteresse social
Zona Oeste

7%

27%
46%

20%

E
Equipamentos
púb
blicos
E
Educação
C
Cultura
e lazer
S
Segurança
públicaa

A maioriaa das proposstas relativas aos
equipamentos soociais dizem
m respeito a
equipamentos públlicos variados (46%). Cultuura e
lazer reúnem
r
27% das
d propostas, a educação 20%,
2
e a segurança públiica 7%.
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A legislaçãoo urbanística e ambiental (eixo
(
N
5) está à frente dass preocupações da região Norte,
reuninndo 26% dass propostas. Os equipameentos
sociaiis (eixo 6) vêm
m em segundoo lugar, com 24%,
2
depois a infra estrrutura... (eixoo 4), com 21%
%, a
sustenntabilidade paara o desenvoolvimento... (eixo
(
1), coom 19%, e a gestão democcrática da ciddade,
com 10%.
1
Também
m não houve propostas
p
no eixo
3 — código
c
de obraas e posturas.
Eixos Teemáticos - Zonaa Oeste

24%

19%

10%

26%
21%

Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
c
Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.

2. Revitalizaar e desocupaar fundo de vaale e pedir
novas occupações paraa as famílias que estão
instaladass;
3. Revitalizaar ribeirão Q
Quati, Lindóiaa e abaixo
do Lago Norte;
N
4. Rearticular a central de moagem articulada
com o proograma de revvitalização de fundos de
vale.
Indústriaa, comércio e turismo
1. Flexibilizzar o horário dde comércio da
d Região
conformee
o
entenndimento
com
c
os
comercianntes;
2. Priorizar o atendimennto da populaação local
em todoss os serviços disponibilizzados em
Londrina e região metrropolitana e municípios
m
N
do Arco Norte;
3. Garantir ação integraada a implan
ntação de
qualquer atração oou indústriaa, desde
segurançaa, tráfego de vveículos e con
ncentração
de pessoaas;
4. Estudo Técnico
T
paraa paisagismo na área
gastronôm
mica do Heeimtal articu
ulado aos
serviços que
q são prestaados na região
o;
Geração de emprego e renda
1. Fortaleceer a Avenida das Nações (Anel do
Emprego)) com ocupações para emprregos;
2. Escolher uma área para pequenoss e micro
empresários, criando cooperativaa, escola,
restaurantte (parque inddustrial) para crescerem
sem atraapalhar a vizzinhança ordenando o
zoneamennto.

Eixo 1: Susttentabilidade paara o desenvolv
vimento
urbanoo, rural e regionnal - Região No
orte

Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.

17%

POSTAS:
PROP

17%

Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
P
Planejamento
e Gestão
1. E
Escolher uma área para pequenos
p
e micro
m
em
mpresários, criando coooperativa, esccola,
reestaurante (paarque industriaal) para cresceerem
seem atrapalhaar a vizinhannça ordenanddo o
zooneamento;
2. Propiciar lugarr adequado parra as indústriaas.

33%

33%

Planejamento e Gestão
G

Proteção ambiental
P
1. Fazer composstagem (adubbo orgânico) dos
gaalhos e gramaas provenientees de podas;

Proteção ambien
ntal
Indústria, comérccio e turismo
Geração de emprrego e renda
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No que see refere à susttentabilidade para
N
se mosstrou
o dessenvolvimentoo, a região Norte
mais preocupada com os tem
mas da protteção
ambieental e da inndústria, com
mércio e turissmo,
ambos com 33% das
d propostas.. Depois, tam
mbém
empattados, estão o planejamentoo e gestão (17%) e
a geraação de empreego e renda (17%).
Eixo 2:
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
C
Controle
sociaal
1. Inntegrar polítticas públicaas utilizandoo a
reevitalização de
d espaços públicos
p
que são
suubutilizados
e/ou
abaandonados
com
prrogramas de conscientizaçã
c
ão da populaçãão;
2. Atender
A
a poopulação de baixa rendda e
reeprimir aquelees que agem de
d má fé;
3. Garantir
G
por parte das novas emprresas
coompromisso social de prreferência com
m a
reegião na qual está instalada.
A
Acesso
a inforrmação
1. G
Garantir inform
mação da gesstão da cidadde de
foorma transparente, democráática e com am
mpla
diivulgação.
In
ntersetoriedaade
1. D
Descentralizar os serviçoss públicos (sub(
prrefeitura) atrravés do serviço itinerrante
(m
municipal, esttadual e federaal);
2. Propiciar integração da gestãão pública.
Nas queestões relatiivas à geestão
democrática da ciddade a região Norte mostroou-se
bastannte preocupadda com o conntrole social, tema
t
que cooncentra 50%
% das propostas do eixo, segguido
pela intersetorialiddade (33%), e pelo acessso à
inform
mação (17%).
Eixo 2: Gesttão Democráticca da Cidade
Região Norte

Eixo 4: Infraa-estrutura dee saneamento
o,
energia, com
municação, sisstema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viáário
1. Levantar pontos crríticos das avenidas
p
de
(cruzamentos) e regiãão e fazer projeto
adequaçãão da geometriia;
2. Exigir doos órgãos com
mpetentes a fiscalização
e sinalizaação em relaação a velociidade dos
veículos da avenidaa Saul Elkind e a
implantaçção de redutorres eletrônicoss;
3. Fazer a trransposição dda av. Duque de Caxias
e ampliaçção na rua Itajaí;
4. Fazer addequação de entrada daa av. W.
Churchil para a regiãão do Resideencial das
Américass;
5. Fazer ligaação na av. Saaul Elkind com
m Cambé;
6. Estudar a opção de continu
uidade e
Avenida das Torres;
T
readequaçção viária da A
7. Estudar qual seria a possibiilidade e
e
necessidaade de mellhorar as estruturas,
melhoram
mento das viass da região e cidade;
c
8. Fazer a ligação
l
da avvenida Pref. Dr.
D Milton
Ribeiro de
d Menezes com Carlos Sttrass e av.
Angelina Vezozo;
r
eletrôônico de velocidade no
9. Colocar redutor
conjunto Farid Libos;
10. Criar viass de acesso maais rápidas centro/cinco
conjuntoss nos horários de pico;
11. Implantarr ciclovia na rregião.
Pavimen
ntação
1. Fazer trannsposição do ribeirão Quatti que liga
a região oeste
o
com norrte.
Resíduoss sólidos urbaanos
1. Fazer coompostagem (adubo orgân
nico) dos
galhos e gramas
g
provennientes de pod
das.

33%
%
50%
Noo eixo 4 (gráffico na páginaa seguinte)
a grande maiooria das propoostas (92%) diiz respeito
ao trânsito e sistema viário. O tema da
pavimentação
p
o reúne os 8%
% de propostass restantes,
conforme mostra o gráfico abaixo.

17%

Co
ontrole social
Acesso a informaçãão
In
ntersetoriedade
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E
Eixo
4: Infra-esstrutura de saneeamento, energiia,
comuniccação, sistema viário,
v
transporte e mobilidade
m
- Região
R
Norte

imediatam
mente autuadaa e deverá ou resolver o
problemaa ou mudar paara local mais adequado
que não cause
c
impacto ambiental;
6. Não perm
mitir atividade industrial na ZR3;
7. Fiscalizarr indústrias qque estão na região da
Comaves, visando diiminuir o im
mpacto de
odor exallado e dos resííduos;
8. Proibir exxpansão de lotteamentos.

8
8%

92%

Mudançaas na legislaçção
1. Proibir libberação da Saaul Elkind parra eventos
não oficiaais de mais dee um dia;
da região Norte do
2. Proibir emancipação
e
Município de Londrinaa;
3. Proibir dooações de praçças.
A metade das propostas do
d eixo 5
(50%) referem
m-se à fiscalizzação, 31% ao
os estudos
de impacto dee vizinhança, e 19% às mu
udanças na
legislação.

Trâânsito e sistema viário
v

Eixo 5: Legislação urbbanística e ambiiental
Região Norte
N

Pav
vimentação

5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
Eixo 5:

1.
2.
3.

4.
5.

Estudo de imp
E
pacto de vizin
nhança
C
Criar
EIV (Estuudo de Impaccto de Vizinhaança)
m intensificaado;
mais
N liberar o funcionamennto de Empreesas,
Não
seem o devido Estudo
E
de Imppacto Ambienttal;
A
Adequar
o zooneamento dee acordo com
m a
cllassificação de riscos ambieentais e sociaiis de
m
modo
que as indústrias teenham destinação
addequada de accordo com o seu grau de risco,
evvitando impaactos negativvos a população
(S
SEMA);
T estudo dee impacto dee vizinhança para
Ter
toodas as regiõees do municípiio;
Q o IPPUL//SEMA analisse a expediçãão de
Que
allvarás das inddústrias quantoo ao grau de risco
r
e zoneamento.

F
Fiscalização
1. G
Garantir fiscaliização e moniitoramento atrravés
doo conselho daas ações da gestão pública;
2. Aumentar
A
a fiscalização e adequaçãoo no
siistema de essgoto dos prrédinhos da Saul
E
Elkind;
3. Fazer a fiscaliização na proopriedade ao lado
doo Farid Liboos e obrigar o proprietárrio a
m
mantê-la
limpaa;
4. Fiscalizar Leiis de zoneam
mento para que
em
mpresas não atuem
a
sem alvvarás;
5. Empresa
E
em funcionameento que cause
c
im
mpacto nocivvo a populaação, deverá ser

19%
31%

50%

E
Estudo
de impactto de vizinhança
F
Fiscalização
M
Mudanças
na legiislação

pamentos socciais: público
os,
Eixo 6: Equip
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Integrar políticas ppúblicas utiliizando a
revitalizaação de espaaços públicos que são
abandonado
subutilizaados
e/ou
os
com
programaas de conscienntização da população;
2. Garantir a urbanizaação das praças
p
de
Londrina, com equipam
mento adequad
do;
3. Construçãão de Centro Comunitário na região
do conjunnto Farid Liboos e outros baiirros;
4. Descentraalizar o atenndimento do CEO nas
regiões.
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E
Educação
1. V
Viabilizar insttituição de ennsino superioor na
reegião;
2. Im
mplementar mais projetoos na área de
edducação e assiistência sociall;
3. Criar
C
escola téccnica de agroiindústria;
4. Criar
C
centro com educação integral com
attividades divversificadas (cultura,
(
esporte,
ettc) integrado na
n instituição de ensino;

Destacam-se, no eixo 6, as propostas
relacionadas à cultura e aao lazer, sub
b-eixo que
reúne o maioor número (6 propostas = 40%). Os
equipamentoss públicos em
m geral, e os ligados à
educação têm
m a mesma quuantidade de propostas
(27% cada), e a saúde os 6%
% restantes.

C
Cultura
e lazeer
1. R
Revitalizar praaças;
2. Revitalizar
R
funndos de vale transformando
t
o em
árrea de lazer;
3. Criar
C
espaços alternativos para os eveentos
(ppraça do Aquiles, praça doo Semiramis, atrás
a
doos predinhos, ao lado do Muffato,
M
campo do
Sebastião de Mello,
M
etc.);
4. Nos
N locais onnde não existte área destinnada
paara equipam
mentos sociiais, estudarr a
poossibilidade de
d utilizar prraças consultaando
innclusive a poppulação local;
5. Estimular
E
paara novos loteamentoss o
coompromisso das loteadorras de consstruir
árreas públicas de lazer, praçaas, etc.;
6. Fazer uma áreea para realização dos grandes
evventos da regiião;
Saúde
1. Im
mplantar na região norrte, sul e leste
pooliclínicas.
Eixo 6: Equippamentos sociaiis: públicos,
ccomunitários, e habitação de innteresse social
Região Norte

6%
2
27%
40%
27%

Eq
quipamentos públiicos
Ed
ducação
Cu
ultura e lazer
Saú
úde
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Na regiãoo Central a infra-estrutura
i
a de
saneaamento, enerrgia, comunnicação, sisttema
viárioo, transporte e mobilidade (eixo 4) ocuupa o
centroo das preocuupações dos moradores e dos
outross segmentos sociais
s
que parrticiparam da préconferrência do Ceentro (Conselhhos, Sindicattos e
Univeersidades). Elee agrupa 40%
% das propostaas. A
legislaação urbanística e ambienntal (eixo 5) está
em segundo
s
lugaar, com 26%
% das propoostas,
o
seguidda
pela
sustentabiliddade
para
desenvolvimento... (eixo 1), com
m 15%, a geestão
democrática da ciidade (eixo 2), com 9%
%, os
equipamentos sociaais públicos (eixo
(
6), com 7%,
e o cóódigo de obrass e posturas (eeixo 3), com 3%.
Eixos Tem
máticos - Zonaa Central

Proteção ambiental
1. Adequar e garantir a ppreservação dos
d fundos
de vale;
2. Verificar a existência ddos poços arteesianos e a
qualidadee da água.

7%
155%
9%

26%

2. Fortaleceer a estrutura dde pesquisa e
planejamento do municcípio, inclusiv
ve com
participaçção de outros órgãos de pessquisa;
3. Criar um
ma política púbblica de saúd
de para os
animais (Ex: pombos, ccães, gatos, ettc.);
4. Criar projjeto de incenttivo para presservação e
restauraçãão das fachhadas das edificações
históricass de Londrina (ex: rua Sergiipe);
5. Propiciar continuidaade dos programas
p
municipaais pela gestãoo posterior;
6. Garantir mais
m verbas para planejameento;
7. Planejar as
a áreas mortuuárias dentro da cidade
levando em considderação os aspectos
ambientais (eliminar aas baratas do cemitério
São Pedroo e verificar a questão dos pombos).
p

3%
40%

Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
c
Eixo 2: Gestão democrática da cidade.

Áreas verdes e arboriização
1. Incentivaar nas áreas jáá construídas o plantio
de árvorees.
Indústriaa, comércio e turismo
1. Aproveitaar o aqüíffero Guaran
ni como
potencial turístico (Parrque Temático
o);
2. Descentraalizar as atividdades do centrro criando
e incenttivando sub-centros (com
mércios e
serviços em determinnados bairro
os centros
comerciaiis auto-suficieentes);
3. Propor estudo
e
para llimitar o horrário para
funcionam
mento dos barres e similaress;
4. Criar escaalonamento dee horário de abertura
a
de
comercio, serviços e inndústrias e outtros.

Eixo 3: Código de obras e posturras.
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de intteresse social.

PROP
POSTAS:
Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
P
Planejamento
e Gestão
1. Propiciar estuddo aprofundaddo para transpoorte
cooletivo especíífico para inceentivar o turism
mo
approveitando o patrimônio histórico
h
da ciddade
e outros;
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E
Eixo
1: Sustentaabilidade para o desenvolvimennto
urbaano, rural e regioonal
Zona Central

1. Criar formas de comuunicação / so
ocialização
dos assunntos ligados à cidade;
2. Criar televisão
t
púública com
m gestão
democráttica, compostaa pelo poder público e
sociedadee civil em cannal aberto.
Eixxo 2: Gestão dem
mocrática da Ciidade
Zona Ceentral

%
29%
50%

25%

25%

7%
14
4%
50%
%
Planejam
mento e Gestão
Proteção
o ambiental
Áreas veerdes e arborizaçãão
Produção
o agrícola
Indústriaa, comércio e turissmo
Geração de emprego e ren
nda

P
Planejamento
e gestão é a graande
preocuupação da reggião Central quando
q
o assunnto é
sustenntabilidade para o desenvolvimento. Este
sub-eiixo reúne 50% das propoostas. Em segguida
vêm as questões relacionaddas à indússtria,
comérrcio e turismoo (29%), à prroteção ambieental
(14%)), e às áreas verdes e arboriização (7%).
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
Eixo 2:
Conselhos
C
1. Criar
C
conselhoo da cidade coom a participação
de todos os conselhos muniicipais, garanttindo
a representaçãoo de todas as regiões;
r
C
conselhoo municipal de
d transito coom a
2. Criar
gaarantia da participação do 5º BPM,
B
D
DETRAN,
CM
MTU, IPPUL
L, Secretariaa de
O
Obras,
Motootaxistas, taxxistas, usuáários,
C
Companhia
dee Transporte Coletivo, AN
NTT,
D
DSTC,
DER e órgãos afins.
C
Controle
sociaal
1. D
Dar condições população paara acompanhhar e
fiiscalizar os serviços terceirizados da
Prefeitura;
2. Garantir
G
repreesentação noos trabalhos de
pllanejamento que contempplem usuárioos e
m
moradores
do centro;
c
3. Campanha
C
de conscientizaação das pesssoas
paara não jogareem lixo na ruaa / calçada;
4. Adotar
A
padrõees de qualidaade aos servviços
prrestados pela administraçãoo pública (banncos,
caalçadas, etc).
A
Acesso
à inforrmação

Conselhos
Controle soccial
Acesso a info
formação

Noo eixo da ggestão democcrática da
cidade o controle
c
sociial é a maior
m
das
preocupações
p
s da região C
Central, com 50% das
propostas.
p
O restante ddelas está ig
gualmente
distribuído noos sub-eixos rrelativos aos conselhos
e ao acesso à informação, ambos com
m 25% das
propostas.
p
Eixo 3: Códiggos de obras e de posturass
1. Rever na
n
Lei núm
mero de vagas
v
de
estacionaamento para novas edificaações que
são insufiicientes;
2. Rever aceessibilidade nnos edifícios comerciais
c
para deficcientes;
3. Estabeleccer um prazo para os edifícios
públicos e privados coomerciais fazeerem essas
modificaçções seguindoo os padrões do
d decreto
5296 quee regularizam
m a lei federall 10048 e
10098.
O eiixo 3 não poossui sub-eixo
os, motivo
pelo
p qual não há representaação gráfica dele.
o,
Eixo 4: Infraa-estrutura dee saneamento
energia, com
municação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viáário
1. Melhorarr a travesssia da reegião do
CISMEPA
AR;
2. Estruturarr a Região S
Sul, em direçção a área
rural, com
m vias adequuadas para com
mportar o
aumento futuro da população;
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3. Alterar o itinerário dos ônibus para que não
atrapalhe o trafico no quadrilátero central;
4. Garantir o prolongamento da rua Itajaí;
5. Adequar o sistema viário da rua Araguaia,
principalmente do imóvel que está na calçada;
6. Garantir a duplicação das ruas Goiás e Duque
de Caxias;
7. Garantir reforma do viaduto da Vila Brasil;
8. Trocar os pardais do semáforo mecânico para
o semáforo temporizado;
9. Inverter entradas e saídas no terminal na parte
da Leste-Oeste, tirando trafego da rua
Sergipe, Mato Grosso, Souza Naves, Rio de
Janeiro, São Paulo, aliviando o trânsito no
centro de Londrina;
10. Melhorar placas indicativas e acessos para as
universidades e outros pólos geradores de
trafego;
11. Desviar o trafego de ônibus para as ruas:
Pará, sentido leste-oeste, Hugo Cabral,
sentido sul-norte, Benjamim, sentido oesteleste, São Salvador, sentido leste-oeste;
12. Restringir o número de automóveis no centro
e incentivar a construção de estacionamentos
nas áreas periféricas do centro;
13. Criar vias que liguem a região Leste à Oeste;
14. Fazer
incentivos
(campanhas)
para
conscientização para as pessoas deixarem de
usar carros no centro da cidade;
15. Resolver problemas de locomoção dos
pedestres na rua São Paulo e João Cândido,
nas imediações do terminal que está impedida
pelo comércio informal e quiosques;
16. Adequar o tempo do semáforo entre as ruas
Pará com Rio de Janeiro (e demais ruas que
apresentem o mesmo problema);
17. Fazer estudo para definir horários e locais das
vagas de carga e descarga no centro;
18. Adequar a sinalização das saídas de garagem
(além da luz, uma campainha).
Transporte coletivo
1. Garantir a participação da população na
discussão da planilha tarifária dos transportes
coletivos de Londrina bem como a
fiscalização para o aumento da frota de
ônibus;
2. Criar o Conselho Municipal do Transporte
Coletivo com representante dos gestores,
usuários e prestadores (50% de representação
para usuários);
3. Repensar a forma de circulação das linhas de
ônibus quanto à saída e entrada no terminal;
4. Propiciar construção de terminais periféricos
e circulação apenas de ônibus de pequeno
porte na região central;
5. Implantar veículos de transporte coletivo com
meios alternativos de combustível;
6. Propiciar estudo aprofundado para transporte
coletivo especifico para incentivar o turismo

7.
8.
9.

10.
11.

12.

aproveitando o patrimônio histórico da cidade
e outros;
Maior circulação de ônibus nos domingos e
feriados;
Remanejar os pontos e vagas de táxi onde
haja necessidade;
Planejar sistema viário, com melhorias no
transporte coletivo atendendo a demanda de
forma eficaz e com oferta de serviço
qualificado;
Disponibilizar novos horários de transporte
coletivo quando houver maior demanda;
Adequar os horários de ônibus que atendem
as universidades e escolas principalmente nos
horários de inicio e término das aulas;
Diminuir o preço dos transportes coletivos;

Pavimentação
1. Exigir adequação das calçadas seguindo
orientações da cartilha “Calçada para todos”.
No caso da não adequação por parte do
proprietário incluir na lei municipal
mecanismos para execução da obra pela
Prefeitura e posterior cobrança;

Resíduos sólidos urbanos
1. Criar plano de resíduos sólidos, das ATT
(área de transbordo e triagem), englobando
projetos como carroceiros comunitários, catatreco com dia marcado;
2. Ampliar coleta seletiva de lixo para
diminuição dos focos da dengue;
3. Adequar as lixeiras em locais corretos (para
não atrapalhar os deficientes e para o lixo
também em dias de chuva não serem
escoadas para os bueiros);
4. Melhorar a operacionalização dos lixos em
edifícios;
5. Criar plano de resíduos sólidos, das ATT
(área de transbordo e triagem), englobando
projetos como carroceiros comunitários, catatreco com dia marcado.
No 4º eixo temático a região Central
elegeu como principal problema o trânsito e o
sistema viário, sub-eixo que concentra 50% das
propostas. O transporte coletivo é a segunda
maior preocupação, com 33% das propostas, os
resíduos sólidos estão em terceiro lugar, com
14%, e por último a pavimentação, com 3% das
propostas.
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Eixo 4: Infra-esstrutra de saneam
mento, energia,
comunicação, sistema viário, transporte e
dade - Zona Cenntral
mobilid

3%

144%

5
50%
33%
%

Trân
nsito e sistema viiário
Tran
nsporte coletivo
Pav
vimentação
Ressíduos sólidos urb
banos

5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
Eixo 5:
E
Estatuto
da cidade
1. A
Alargar a ruua Bolivia na Vila Brasil
B
uttilizando os instrumentoss do Estatutoo da
C
Cidade;
E
Estudo
de imp
pacto de vizin
nhança
1. D
Definir localizaação das indústrias.
U e ocupaçãão do solo
Uso
1. A
Alterar zoneam
mento somentte com o parrecer
téécnico favorável a muddança do órgão
ó
reesponsável e participação
p
e conhecimentto da
poopulação;
2. Limitar
L
/ definiir a área de exxpansão urbanna;
3. Reorganizar
R
e adequar o usoo e a ocupaçãão da
esstrutura fundiáária;
4. Estudar
E
ocupação e uso dee solo, garanttindo
um
ma política de
d fundo de vale
v
e regenerração
daas matas;
5. Alterar
A
zoneam
mento somentte com o parrecer
téécnico favorável a muddança do órgão
ó
reesponsável e participação
p
e conhecimentto da
poopulação;
6. Garantir
G
a geraação de alvarás de acordo coom a
L de Zoneam
Lei
mento Urbano;
7. Estudar
E
formaa de utilizaar o direito de
suuperfície parra incentivar que “terceiiros”
poossam constrruir e utilizaar durante teempo
prreviamente deefinido estas superfícies;
s
8. Estudar
E
áreass de expannsão urbana de
L
Londrina
paraa no mínimo os próximoss 10
annos considerrando inclussive áreas para

localizaçãão industriaal, garantin
ndo seu
zoneamennto e que nnão haja ocu
upação de
loteamenttos residenciaais.
Fiscalizaação
1. Coibir a ação
a
dos flaneelinhas (guard
dadores de
veículos);
2. Ampliar fiscalização adequada parra atender
corretameente a aplicaçãão das leis mu
unicipais;
3. Ampliar a fiscalizaçãoo após as 18 horas em
bares, aççougues e outtros, com o intuito de
inibir o uso indeviddo do espaço
o público
(calçadass);
4. Garantir a proibição dde trânsito dee veículos
pesados em horário comercial na
n região
central;
ômbia;
5. Proibir o transito pesaddo da rua Colô
6. Limitar a especulação iimobiliária;
7. Reafirmaar o IPTU proggressivo e suaa aplicação
e acabar com o descconto em terrreno com
plantaçãoo e promover plantio de
d grama
esmeraldaa para evitarr a erosão, obrigar a
construçãão de muro e ccalçada;
8. Criar leggislação espeecífica para caçambas
(que devverão ser fecchadas e sin
nalizadas),
carroças e bicicletas (ssinalização paara melhor
visualizaçção);
9. Exigir doos bancos que aumentem a área de
espera doos bancos intternamente para
p
evitar
que os usuários fi
fiquem esperrando no
Calçadão, em dias de inntempéries.

Mudanças naa legislação
1. Criar proojeto educaciional e lei especifica
objetivanndo a obrigattoriedade da coleta e
separaçãoo do lixo reccicláveis nas regiões
r
já
implantaddas e garanntir implantaação nas
regiões aiinda não conteempladas;
2. Fortaleceer a fiscalizaação e leis existentes
como cóódigo de postturas para melhorar
m
a
qualidadee de vida dos m
moradores;
3. Coibir atrravés de fiscaalização a utillização da
via públicca para fins ccomerciais (gaaragens de
carros e outros);
o
4. Criar leggislação espeecífica para caçambas
(que devverão ser fecchadas e sin
nalizadas),
carroças e bicicletas (ssinalização paara melhor
visualizaçção).
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Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Zona Central

4% 4%

Eixo 6:
6 Equipamentos sociais: públicos,
comunitáários e habitaçãão de interesse social
s
Zona Central

188%

17%

35%
39%
%
83%
Estatutto da cidade
Estudo
o de impacto de viizinhança
Uso e ocupação
o
do solo
o

Equipamento
os públicos

Fiscalizzação

Educação

Mudan
nças na legislação
o

Cultura e lazeer

No eixo 5, a fisscalização e o uso
N
e ocuupação do solo
s
são os temas que mais
m
merecceram proposstas na regiãão Central (35%
cada),, seguidos pela
p
mudançça na legislação
(18%)), pelas questõões relacionaddas ao Estatutto da
Cidadde e aos estuddos de impaccto de vizinhaança,
ambos com 4% dass propostas.

Neste eixo o tem
ma que reúnee o maior
número
n
de reiivindicações/ppropostas é o da cultura
e do lazer, com 83% das propostas.. 0s 17%
restantes refe
ferem-se a equipamentos públicos,
com a propoosta da revitaalização do centro da
cidade.

6 Equipameentos sociais: públicos,
Eixo 6:
comu
unitários e habitação de in
nteresse sociall
Equip
pamentos púb
blicos
1. Revitalizar
R
o ceentro de Londdrina (com
ennfoque no Bosque, melhoriia na segurançça e
soolução dos prooblemas ambiientais existenntes
– ex: pombos).
Cultu
ura e lazer
1. Conservar,
C
preeservar e embbelezar as prraças
attravés de parcceria municipaal com associação
de bairros e/ouu empresas;
2. Reservar
R
área de cultura e lazer cedidoss por
em
mpresas (supeermercados, Shoppings,
S
etc);
3. Estudar
E
a transsformação em
m área urbanaa dos
lootes atualmennte destinadoss a lazer sem
m uso
ruural fora da atual área urrbana e expaansão
urrbana de Londdrina;
4. Criar
C
conddições
e
disponibiilizar
eqquipamentos sociais visando atendeer e
occupar jovens e adolescentess;
5. Preparar infra--estrutura e eqquipamentos para
fuuturas áreas dee lazer para crrianças e idosoos.
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Na Zona Rural
R
a sustenntabilidade paara o
desennvolvimento... (eixo 1) está no topo das
preocuupações dos moradores, reeunindo 45%
% das
propoostas feitas naa pré-conferênncia. Em 2º lugar
l
está a infra-estruttura de saneeamento, eneergia,
comunnicação, sisstema viárioo, transportee e
mobillidade (eixo 4),
4 com 21% das
d propostas, em
3º a legislação
l
urbbanística e am
mbiental (eixoo 5),
com 16%,
1
em 4º os
o equipamenttos sociais... (eixo
(
6), coom 12%, e em
m 5º a gestão democrática da
cidadee (eixo 2), com 6%. No eixxo 3 — códiggo de
obras e posturas — não teve nennhuma propostta
Eixoss temáticos - Zoona Rural

45%

12%
6%
16
6%

21%
%

Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
c
Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.

PROP
POSTAS:
Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
P
Planejamento
e Gestão
1. Fazer levanttamento dass nascentess e
gerenciamentos pelos conseelhos distritaiis (a
caargo do poderr público);
2. Acompanhame
A
ento e gerrenciamento das
naascentes e poçços pelos consselhos distritaais;
3. Retornar
R
a Ballsa do Rio Tibbagi (somentee pra
trransporte de pessoas e carroos);

4. Promoverr concurso púúblico para co
ontratação
de funcioonários para ass subprefeituraas.
Proteçãoo ambiental
1. Evitar asssoreamento dee rios;
2. Proteção das áreas de captação dass águas da
Sanepar (todos
(
os lugaares);
3. Criação de
d cinturão dee defesa paraa o uso de
agrotóxicco no entorno dos distritos;
4. Conscienntização dos pprodutores paara adoção
de práticcas conservaacionistas basseada em
microbaccias (curva de nível);
5. Identificaação de jazidas de mo
oledo nas
diversas regiões ruraiss, procurando
o conhecer
oledo pelo
a possibillidade de utillização do mo
municípioo (de forma legal) e veriificando a
possibiliddade da utilizaação do instru
umento de
utilidade pública para aaquisição do moledo.
m
Áreas verdes e arboriização
1. Promoverr o plantio e preservação das matas
ciliares em
m todos os disstritos;
2. Reflorestamento da maata ciliar, com
m subsidio
do estadoo para dividir a todos os agrricultores;
3. Plano de arborização – plano de arrborização
adequadoo;
4. Plantaçãoo de árvoress que seja nativa
n
da
região;
5. Fazer esccolha da planttação das árv
vores entre
os moraddores;
6. Mais apooio do governno, visando que
q multa
não adiaanta, pois o proprietário que paga
acaba connseguindo o sseu objetivo: o corte de
árvores. Ao invés dee multa, plan
ntar outra
árvore dee qualquer espécie no mesm
mo local.
Produçãoo agrícola
1. Adequar a pesquisa aggropecuária e insumos,
juntando todos os ppequenos ag
gricultores,
compranddo junto e venndendo junto;
2. Adequar equipamenntos para pequenos
produtorees, pois os equipamento
os custam
caros, e somente
s
são adquiridos po
or grandes
produtorees;
3. Priorizar os pequenos produtores qu
ue sempre
saem perddendo, pois os donos de maaquinários
preferem colher os doss maiores prod
dutores;
4. Pesquisa
para
melhoriass
de
hortifrutiggranjeiros
pequenos
para
agricultorres;
5. Adequar a assistência ttécnica para agricultura
a
familiar ou em ggrupos de pequenos
agricultorres;
6. Trabalharr a difusão de um Dia de caampo para
o Agriculltor;
7. Promoverr planos, proggramas, projetos e ações
compensaatórias
pellas
empreesas
de
agronegócio, visando aapoiar a inclu
usão social
nos distritos;
8. Promoverr produção orggânica;
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9. Inncentivar a agroindústriaa em todoss os
diistritos;
10. Campanha
C
de conscientizaçã
c
ão de preservação
e cuidados ambbientais, senddo trabalhadoss nas
esscolas, na com
munidade e coom agricultorees;
11. Consórcio
C
com
m o governo para diminuuir o
prreço de insum
mos agrícolas;
12. Criação
C
de cinnturão de defeesa para o uso de
aggrotóxico no entorno
e
dos diistritos.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

ndústria, com
mércio e turissmo
In
Planejar e esttimular o Tuurismo Rural: ex.
A
Acampamento
Canaã – pessoas que utiliizam
nãão cuidam da preservação ambiental;
a
Fazer mapeam
mento dos loccais (distritoss) de
innteresse turísstico – ambiiental atravéss do
Poder Públiico e reppresentantes da
coomunidade;
Promover a insstalação de farrmácias, padaarias,
poostos de gasoolina, postos de
d saúde por 24h,
do
disttrito,
am
mbulância
dentro
seegurança(fazeer um estudo para
p acrescentar);
Inncentivar o turismo ruraal em todoss os
diistritos;
L
Localização
daa indústria próóximo à sede não
diistante (cuidaados com o tipo
t
de indússtria,
coomo exemplo confecções).
Geração de em
G
mprego e rend
da
U
Usar
mão-de-obra local na
n construçãoo de
coondomínios;
C
Criar
coopperativas
p
para
pequuenos
aggricultores;
C
Criar
coopperativas
de
trabaalho,
coomercializaçãão e produção;;
G
Geração
de aggro-indústrias para empreggo e
reenda.

C
Capacitação
e qualificaçãoo
1. Promover cuursos de qualificação e
caapacitação de mão de obra nos distritos e na
zoona rural;
2. Promover curssos de costuraa para incentivvar a
inndústria de coonfecção (facçção e terceirização
de serviços).

A Zona Rural
R
fez propoostas em todoos os
d
32%
sub-eiixos do eixoo 1, assim distribuídas:
sobre produção aggrícola; 16% relativas às áreas
á
% sobre protteção
verdes e à arborrização; 13%
1
sobre inddústria, comérccio e
ambieental; outros 13%
turism
mo; 11% sobree geração de emprego e reenda;
5% soobre capacitaçção e qualificaação; e 10% sobre
s
planejjamento e gesstão.

Eixo 1: Susstentabilidade para o desenvolv
vimento
urbanno, rural e regioonal - Zona Rurral

5%

10%

11%
13%
13%
%
%
16%
32%

Pllanejamento e Geestão
Prroteção ambientall
Árreas verdes e arboorização
Prrodução agrícola
In
ndústria, comércioo e turismo
Geração de empreggo e renda
Caapacitação e quallificação

Eixo 2: Gestãão democrátiica da cidade
Controlee social
1. Fazer coom que a ppopulação ten
nha mais
participaçção (conscienttização);
2. Problemaas com a aação social (corte de
benefícios sociais);
3. Adequar a assistência ttécnica para agricultura
a
familiar ou em ggrupos de pequenos
agricultorres;
4. Providencciar ocupaçãoo para as criaanças que
ficam na rua após a aulla, em todos os
o distritos
Viva
a
Vida,
(Projeto
atividades
extracurriiculares).
Intersetooriedade
1. Promoverr conscientizzação para o trabalho
integradoo das diversass secretarias municipais
m
(a exem
mplo da expperiência possitiva em
Paiquerê)).
As
queestões
que
concentraaram
as
preocupações
p
s dos habitanntes da Zona Rural de
Londrina no tema
t
da gestãão democráticca foram o
controle sociaal, que mereceeu 80% das prropostas, e
a intersetorieddade (20%).
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Eixo 2: Gestãão Democráticaa da Cidade
Zona Rural

Saneameento básico
1. Reforçar a ação da vvigilância san
nitária nos
distritos;
2. Aumentarr a fiscaliização da vigilância
sanitária e SEMA;
3. Instalaçãoo de Rede de Água Potáveel; rede de
energia Elétrica;
E
installação de rede de esgoto
Sanitário onde for posssível.

20%
%

m urbana
Drenagem
1. Solucionaar o problemaa de esgoto;
2. Melhorarr a drenagem.

80%

Controle social
Intersetoriedade

3 Códigos dee obras e de posturas
p
Eixo 3:
1. Compensar
C
a comunidaade devido
coonstrução de condomínios.
c

à

4 Infra-estru
utura de saneeamento,
Eixo 4:
en
nergia, comu
unicação, sisteema viário,
trransporte e mobilidade
m
T
Trânsito
e sisttema viário
1. R
Readequação da
d estrada do Apucaraninha
A
a;
2. Melhorar
M
a Moobilidade (Traansporte Coleetivo,
ciiclovias e outrros);
3. Construção
C
de acostamentoos nas estradaas de
accesso aos distrritos;
4. Retornar
R
a Ballsa do Rio Tibbagi (somentee pra
trransporte de pessoas e carroos).
T
Transporte
cooletivo
1. M
Maior oferta dee transporte coletivo evitanndo a
suuperlotação nos
n horários de
d pico (manhã e
taarde).

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Pavimentaçãoo
P
T
Tirar
o asfalto perto da minna de captaçãão de
ággua da Sanepaar (Espírito Saanto);
Pesquisa em
m novas tecnologias da
paavimentação das
d estradas ruurais;
Substituição das
d
pontes de
d madeira para
poontes de concreto, visandoo à segurançaa do
usuário e longeevidade da ponnte;
Iddentificação dos bueiross das estraadas,
m
manutenção
peeriódica dos mesmos
m
e esstudo
de colocação de
d novos bueirros, verificaçãão do
diimensionamennto adequado da bitola (larrgura
doo tubo de drennagem);
M
Manutenção
p
periódica
dass estradas ruurais
attravés das lim
mpezas das veegetações lateerais,
reeforma da caiixa de retençãão e colocaçãão de
m
moledo;
Padronizar calççadas, plantio de grama;

Resíduoss sólidos urbaanos
1. Ampliaçãão do barracãoo de reciclageem – Irerê
(ver COD
DEL / IDEL incentivo) e em
e outros
locais ineexistentes;
2. Estabeleccer locais nas sedes dos distritos para
disposiçãão de lixos da zona rural.
A maior quanntidade de propostas,
p
neste
n
eixo, é relativa à pavimentaçãão (33%).
Depois, na seeqüência das maiores preo
ocupações,
vêm o trânsitto e o sistemaa viário, com
m 22% das
propostas,
p
o saneamentto básico (17%),
(
a
drenagem urbbana e os reesíduos sólido
os, ambas
com 13% dass propostas, e o transportee coletivo,
com 6%.

Eixo 4: Infra-estrutuira
I
de saneamento
o, energia,
comunicaçãoo, sistema viárioo, transporte e mobilidade
m
Zona Rural
R

11%
22%

111%

%
6%
17%
3
33%

Trânsito e sisstema viário
Transporte co
oletivo
Pavimentação
o
Saneamento básico
b
Drenagem urrbana
Resíduos sóliidos urbanos
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Eixo 5:
5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
E
Estudo
de imp
pacto de vizin
nhança
1. A
Avaliar os prrojetos de condomínios
c
para
evvitar problem
mas na comunnidade como por
exxemplo a retirrada das praçaas e áreas de laazer,
o aumento da criminalidade e do tráfeggo: a
prresença de coondomínios na
n região nãoo foi
bem vinda na zona rural, nãão trouxe gerração
de renda, isolaa comunidade, agride o meio
m
mbiente dentrre outros probllemas).
am

Eixo 5: Legislação urbbanística e ambiiental
Zona Rural
R

U e ocupaçãão do solo
Uso
1. Promover o zoneamento no entorno dos
diistritos para crriação de anim
mais nos distriitos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Fiscalização
F
M
Monitoramento
o e controle de
d poda e plaantio
(pperiódicos) peela SEMA;
N jogar lixo nos recursos hídricos;
Não
h
N ocorrer coortes de árvorees indevidos;
Não
M
Maior
fiscalizzação e retorno da estruutura
addequada e atuuante de subprefeituras;
Proibição de uso
u de lenha irregular
i
(paddaria,
piizzaria, etc) ;
M
Maior
fiscalizaação governam
mental;
N
Notificação
e prazo paraa a solução do
prroblema do morador
m
que joga entulhoos e
lixos em locaiss inadequados;
C
Combater
quaalquer tipo de
d poluição: não
quueimar capim
m na região e fiscalizar;
fi
Proibir o traballho infantil noos condomínioos;
M
Maior
controlle do uso e da vendaa de
aggrotóxicos,
problemas
evitando
de
coontaminação com
c
agrotóxicco;

M
Mudanças
na legislação
1. L
Lei compensatóória;
2. Regulamentaçã
R
ão do capítuloo que dispõe sobre
s
esstradas ruraiss da lei com
mpetente (sisttema
viiário).
A fiscallização é a preeocupação central
no eixxo da legislação urbanísticaa e ambiental,, que
reúne, ainda, propoostas relacionnadas a mudaanças
%), e ao uso e ocupação do solo
na leggislação (15%
(8%).

8%

15%

7
77%

Uso e ocupação do solo
Fiscalização
Mudanças naa legislação

Eixo 6: Equip
pamentos socciais: público
os,
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Melhorarr a infra-estruutura e aparência dos
Distritos para cativar a agroindústriaa;
2. Construirr Centros com
munitários em
m todos os
distritos;
3. Transform
mar a antigaa COHAB em
e centro
comunitáário.
Educação
1. Criação de
d creches - em
m todos os disstritos que
inexistem
m, tais como: São Luiz, Lerroville,
L
Espírito Santo,
S
Regina.
Cultura e lazer
1. Construirr pista de cam
minhada e cicclismo em
todos os distritos;
d
2. Melhorarr a condição ddos campos de
d futebol
(infra-estrrutura e vestiários) onde existem e
construir onde não exisstem.
Segurançça pública
1. Implemenntar patrulhaamento conttínuo em
todos os distritos, em
m forma de ro
odízio, de
preferênccia com policiaas do 5 º batallhão.
Saúde
1. Construirr Postos de Saaúde com infraa-estrutura
em todos os distritos neecessitados
(medicam
mentos, materiiais de limpeza).
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H
Habitação
1. C
Construção dee moradias coom infra-estruutura
coompleta nos distritos confforme demanda e
necessidades;
2. Inncentivar loteaamentos, inclusive de interresse
soocial, na Zonna urbana doos distritos, com
toodas as infra-eestruturas adeqquadas.
No 6º eixoo, 30% das propostas
p
referremse a equipamentoos públicos (em
(
especial aos
centroos comunitários), 20% à cultura
c
e ao laazer,
outross 20% à habitaação, e o restaante das propoostas
se distribui,
d
iguaalmente, pellas questões da
educaação (10%), segurança pública
p
(10%
%), e
saúdee (10%)
Eixo 6: Equip
pamentos sociaais: públicos,
ccomunitários e habitação de innteresse social
Zona Rural

%
20%
3
30%
10%

10%

10%
20%

Eq
quipamentos públlicos
Ed
ducação
Cu
ultura e lazer
Seegurança pública
Saaúde
Haabitação
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Na pré-cconferência do grupo dos
o eixos de maior
m
destaquee em
gestorres públicos os
termoos de concentrração de propoostas foram o 4 —
infra-estrutura
d
de
saneam
mento,
eneergia,
comunnicação, sisstema viárioo, transportee e
mobillidade (29%) — e o 5, relativo à legislação
urbannística e ambiiental (tambéém com 29% das
propoostas). A gestãão democráticca da cidade (eixo
(
2) occupa o 3º luggar, com 25%
% das propoostas,
o
seguidda
pela
sustentabiliddade
para
desennvolvimento... (eixo 1), com 9%, pelos
p
equipamentos sociaais... (eixo 6), com 6%, e pelo
código de obras e posturas (eixxo 3), com appenas
o seja, somennte uma propoosta.
2% daas propostas, ou
Eixos Temáticoss
Gestor
G
Público

2. Reservar áreas mínimaas – e de caraacterísticas
adequadaas - de terreenos para oss serviços
públicos nos casos dde doações dee terrenos
para entiddades, etc.;
3. Estudar e propor, com o objjetivo de
implemenntar, um moddelo de gestãão pública
do muniicípio buscanndo uma fo
orma que
responda com maior eeficiência e eficácia
e
as
ações do poder públicco, com a paarticipação
das serviddoras e serviddores.
Indústriaa, comércio e turismo
1. Criar póólos comerciaais (regionaiss) para o
desenvolvvimento local;
2. Incentivoo a pequennos pólos comerciais
c
regionais para desafogaar o centro.
Capacitaação e qualificcação
1. Fortaleceer o corpo técnico da prefeitura
através de cursos de qualifiicação e
aprimoram
mento.

6%

9%
Eixo 1: Susstentabilidade para
p o desenvolv
vimento
urbano, rural e regional
Gestor Público
P

29%

25%

17%

2%
%

29%

50%
3
33%
Eixo 1: Sustentabbilidade para o deesenvolvimento
E
u
urbano,
rural e reegional.
E
Eixo
2: Gestão deemocrática da ciddade.
E
Eixo
3: Código dee obras e posturass.
Planejamento e Gestão
Eixo 4: Infra-estrrutura de saneameento,
E
e
energia,
comuniccação, sistema viáário, transporte
e mobilidade.

Indústria, coméércio e turismo
Capacitação e qualificação

a
Eixo 5: Legislaçção urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipam
mentos sociais: púúblicos,
comunitários e habitação
h
de interresse social.

POSTAS:
PROP
Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
P
Planejamento
e Gestão
1. Fazer planejam
mento por inttegração de bacia
b
reegional;

Deentro do eixxo 1, planejaamento e
gestão é a maior preoccupação dos gestores
públicos,
p
com
m 50% das prropostas. Preo
ocuparamse também com
c
questõess relativas à indústria,
comércio e tuurismo, tema que mereceu
u 33% das
propostas
p
deeste eixo, e com capaccitação e
qualificação, tema que tevve uma propo
osta (17%
do total do eixxo, que foi o 44º colocado em
m número
de propostas na pré-confeerência desse segmento
social, com 6 proposições)..
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Eixo 2:
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
C
Conselhos
1. Fortalecer a açção dos conselhos criandoo um
fóórum dos connselhos municipais (de políticas
púúblicas), consstituídas por representantees de
toodos os consellhos com podeer deliberativoo;
de
2. Ampliar
A
o
conselho
municipal
pllanejamento urbano com
m a inclusãoo de
reepresentantes da SEMA, S. Educaçãão e
C
CMTU
e de representantees das difereentes
reegiões da cidaade e que seja deliberativo;
3. Estudar,
E
propor e implemenntar o Conselhho da
C
Cidade,
com caaráter deliberaativo.
C
Controle
sociaal
1. Propiciar a participaçãoo coletiva da
poopulação;
2. Propiciar a participação da socieddade:
buuscando garaantir nas conncessões e planos
seetoriais:
(1) – O acesso universal ao nível do conssumo
essencial;
(22) – Qualidaade satisfatórria dos serviços,
prevenindoo abusos do poder
p
monopóólico,
como aum
mentos abusivvos de preçoos e
restrições de ofertas;
(33) – Viabilidaade econômicca e financeirra da
prestação dos
d serviços;
(44) - Eficiênciaa na prestaçãoo dos serviços e na
alocação dos recurrsos (eficiêência
produtiva)),
inclusivve
inovaações
tecnológiccas;
(55) – Participaação da socieedade no proccesso
de regulaçção e fiscalizaação dos servviços
reduzindo os riscos de captura e as
assimetrias entre usuárrios e prestaddores
dos serviçoos;
(66) – Utilizzação dos instrumentoss e
a
informaçõões
disponívveis
sobre
prestação dos serviçoss, asseguranddo a
transparênncia e reduzinndo as assimeetrias
entre os aggentes envolviidos no processso;
(77) – E estímullo ao aumentoo da competiçãão;
(8) – Impleementação de
d índices para
acompanhhamento e monitoramento
m
o da
prestação dos
d serviços e sua eficácia;
3. Que
Q
nos planos de teerceirização seja
coonservado um
m espaço mínnimo de servviços
púúblicos com a participaçção dos técnnicos
m
municipais.
A
Acesso
à inforrmação
1. C
Criar cadasttro único georreferencciado
inntegrando toddos os bancos de dadoss do
m
município;
2. Criar
C
base únicca de informaação com acessso a
tooda a populaçãão;

3. Disponibilizar a legiislação muniicipal em
á
públicass ao contribuin
nte através
todas as áreas
de manuaais, cartilhas, IInternet, etc.;
4. Sugestõess de manuaais de boass práticas
(temáticoos) e de legislaações: ex. Co
onstruções,
calçadas, arborizaçãão, limpeza urbana,
resíduos etc.;
e
5. Implemenntar anualmeente através de uma
equipe multidisciplinar
m
r a planta de valores.
v
Intersetooriedade
1. Integrar o corpo técniico nas açõess entre as
secretariaas autarquias e concessionárrias;
2. Integrar as
a informaçõees e banco dee dados da
PML e diisponibilizar a todas secretaarias;
3. Implemenntar trabalhoos desenvolv
vidos por
projetos e não só pelas secretarias;
4. Articulaçção das secretarias por terriitórios em
aos
prrogramas,
projetos,
relação
planejamento, etc.;
5.

Propiciar integração no Planejamento ( CMTU e
d políticas dee transporte.
IPPUL ) das
Eixo 2: Gestão dem
mocrática da ciddade
Gestor Público
P

19%
3
31%

9%
19

31%
%

Conselhos
Controle so
ocial
Acesso a in
nformação
Intersetorieedade

O acesso à informação
o e a
intersetoriallidade
maiores
forram
as
preocupaçõees dos gestoores públicoss no eixo
relativo à gestão demoocrática da ciidade. Os
Conselhos e o controle social receberam, cada
um, 19% daas propostas.
Eixo 3: Códiggos de obras e de posturass
1. Implemenntar anualmeente através de uma
equipe multidisciplinar
m
r, a planta de valores.
v
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Eixo 4:
4 Infra-estru
utura de saneeamento,
energgia, comunicaação, sistema viário,
transporte e mobilidade
T
Trânsito
e sisttema viário
1. C
Criar um perímetro na região central
reegulamentanddo a circulaçãão de veículoos de
grrande porte;
2. Propiciar estuddos para atendder a necessiddade
de redesenhar o sistema viiário central (Ex:
Sistema de Cannaletas);
3. Buscar
B
mecaanismos parra diminuirr a
cooncentração de
d veículos na
n região central
(eevitar trânsito na região cenntral);
4. Viabilizar
V
reecursos e implantação de
ciiclovias;
5. Dar
D solução a Av: Maringá nos que se reefere
a seu sistema viário
v
(Formarr uma via únicca);
6. Mudar
M
sistem
ma de sem
maforização do
M
Município
inttegrada a uma
u
central de
coontrole;
7. Fazer um planno (estudo) do
d sistema viário
arrterial e estruttural em todo perímetro urbbano
e expansão do município;
8. Dar
D solução paara o acesso ao Jd. Coliseu pela
avv: Rio Brancoo e Winston Churchill
C
pelaa av:
H
Henrique
Manssano;

No eixo
e
4, o trânnsito e o sisteema viário
estão entre ass maiores preoocupações do
os gestores
públicos,
p
tenndo merecidoo 44% das propostas.
p
Depois vêm os resíduos sólidos, com
m 22%, a
pavimentação
p
o e a iluminaçção pública (am
mbas com
11% das proppostas), a drennagem urbana (6%), e o
transporte (tam
mbém com 6%
%).
Eixo 4: Inffra-estrutura de saneamento, en
nergia,
comuniccação, sistema viário,
v
transporrte e
m
mobilidade
- Geestor Público

22%

44%

6%

11%
11%
6%

T
Transporte
cooletivo
1. D
Dar prioridade para o transporte coletivo;

Trânsito e sisstema viário

P
Pavimentação
o
1. V
Verificar a posssibilidade dee alteração ouu não
doos pisos táteiss, ouvindo oppinião do consselho
doo direito das pessoas
p
com deficiência;
d
2. Substituir as pontes de maddeira da área rural
r
poor pontes em estrutura de concreto
c
ou ouutros
m
materiais
mais adequados.

Pavimentação
o

ública
Illuminação pú
1. C
Criar alternativvas para melhoor iluminação;
2. Criar
C
novo plaano para com
mpatibilidade entre
e
arrborização e illuminação púública.
D
Drenagem
urb
bana
1. E
Elaboração e im
mplementaçãoo de um progrrama
de drenagem suustentável.
R
Resíduos
sólid
dos urbanos
1. E
Elaborar planoo de gerenciaamento integgrado
doos resíduos sólidos urbaanos municippais,
inntegrando com
m a região;
2. Utilizar
U
resíduuo da consttrução civil para
reevestimento das
d estradas ruurais;
3. Padronização de
d lixeiras;
4. Exigência
E
na aprovação
a
de projeto de loocais
paara segregaçção e deposito de mateeriais
reeciclados (Unnidade resideenciais coletiivas,
coomerciais e inndustriais).

Transporte co
oletivo

Iluminação pú
ública
Drenagem urb
bana
Resíduos sóliidos urbanos

Eixo 5: Legisslação urbaníística e ambieental
Estatuto da cidade
1. Incorporaar
nas
leeis
municip
pais
os
instrumenntos do Estatuuto da Cidade;
2. Utilizar os instrumeentos do Estatuto da
Cidade para as adequaações da infraa estrutura
e
equuipamentos
urbanos
conforme
necessidaade (Ex: Duuplicação da Humaitá,
Rua Paraaíba, Av: Maaringá, Rua Goiás,
G
Av.
Duque dee Caxias, Rua Bolívia).
Estudo de
d impacto dee vizinhança
1. Ampliar a abrangênciia do EIV (E
Estudo do
Impacto de
d Vizinhançaa) para toda árrea urbana
do municcípio e estudarr critérios paraa delimitar
quais os tipos
t
de atividdades permitid
das, qual a
complexiidade do estuddo a ser feito de acordo
com a zonna.
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U e ocupaçãão do solo
Uso
1. D
Destinar o dinnheiro da concessão do usoo do
soolo pelas concessionárias para um fuundo
esspecífico paraa acessibilidaade (calçadas dos
prróprios municcipais);
2. Utilizar
U
os insstrumentos trributários visaando
occupação dos vazios
v
urbanos.
F
Fiscalização
1. C
Criar instrumeento de avaliaação dos servviços
de fiscalizaçãão, qualificaando os fisscais,
reeestruturando e centralizanndo o sistemaa de
fiiscalização;
2. Criar
C
uma
fiscalizaçãão
qualificcada,
esstruturada e única com innstrumentalização
efficiente;
3. Normatizar,
N
coom a aplicaçção de multaas, a
quuestão da cargga e descarga no centro;
4. O proprietário deverá apreseentar um planno de
gestão de resídduos da constrrução civil e/oou de
reesíduos da saaúde, quando da aprovaçãoo de
prrojetos de connstrução, reforrma e ampliaçção;
5. Notificar
N
e dar prazos para que os
prroprietários da
d APP rural recupere a área,
á
seenão recuperaar multar.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Mudanças na legislação
M
C
Consolidar
a leegislação de forma
f
prática para
m
maior
acesso da
d população;
D
Destinar
o dinnheiro da concessão do usoo do
soolo pelas concessionárias para um fuundo
esspecífico paraa acessibilidaade (calçadas dos
prróprios municcipais);
C
Criar
Ementa da lei Orgânica propoondo
allterações juntto a composiçção dos conseelhos
(qque efetivem instrumentos
i
d integração));
de
M
Modificar
sisttema interno de aprovaçãão e
annalise de prrojeto buscanndo uma meelhor
efficiência na qualidade do
d produto e no
teempo de aprovvação;
E
Exigência
na aprovação
a
de projeto de loocais
paara segregaçção e deposito de mateeriais
reeciclados (Unnidade resideenciais coletiivas,
coomerciais e inndustriais);
E
Estimular
o uso das águuas pluviais nas
eddificações púbblicas e particulares;
a
A
Adotar
instrrumento
quue
garanta
coontinuidade da priorizaação das obras
o
inndependentes das mudançass de governo;
Q
Que
nos planos de teerceirização seja
coonservado um
m espaço mínnimo de servviços
púúblicos com a participaçção dos técnnicos
m
municipais.

As mudanças
m
na legislação sãão a
maiorr preocupaçãoo dos gestorees públicos neste
n
eixo, reunindo 44%
% das proposttas. A fiscalização
está em 2º lugaar, com 28%
%, seguida pelas
p
questõões relativas ao
a Estatuto daa Cidade e aoo uso
e ocuupação do solo (ambas com 11% das

propostas),
p
e pelo sub-ttema dos esstudos de
impacto de viizinhança (6%
%).

Eixo 5: Legislação urbbanística e ambiiental
Gestor Público
P

11%
6%

11%

4
44%

28%

Estatuto da cidaade
Estudo de impaccto de vizinhançaa
Uso e ocupação do solo
Fiscalização
Mudanças na leg
gislação

Eixo 6: Equip
pamentos socciais: público
os,
comunitárioss e habitação de interesse social
Equipam
mentos públiccos
1. Manter o espaço para serviço local de
maneira que
q venha a cconstituir no futuro um
complexoo de atendimeento dos equiipamentos
sociais (S
Saúde, Educaação, assistênccia social,
cultura, lazer, esporte e etc) nos loteamentos
novos;
s
e
2. Descentraalizar e desprrivatizar os serviços
espaços públicos;
p
3. Exigir quue as escolhaas dos terreno
os para os
equipameentos sociais sejam realiizadas na
por
um
diretriz
ma
comisssão
de
acompanhhamento doss técnicos das
d
varias
secretariaas
(SAUD
DE,
EDU
UCAÇÃO,
CULTUR
RA, ESPOR
RTE, ASSIS
STENCIA
SOCIAL,, SEMA, IPPU
UL, ETC...);
4. Criar crittérios para a eescolha das árreas para a
construçãão dos equipam
mentos.
A totalidade das propo
ostas dos
gestores púbblicos, neste eixo, referre-se aos
equipamentoss públicos de modo geral, razão
r
pela
qual não foi feita
f
a ilustraçãão gráfica.
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A maior preocupação dos empresáários
reuniddos na pré-coonferência Seetorial foi coom a
sustenntabilidade paara o desenvollvimento (eixoo 1),
que teve
t
43% daas propostas desse segm
mento
sociall. A gestão democrática da cidade e a
legislaação urbanísstica e ambbiental apareecem
empattadas, com 177% das propoostas cada. O eixo
6, rellativo aos equuipamentos sociais,
s
teve 13%
das propostas, e o 4 — infra estrutura
e
— 10%.
1
Não houve
h
proposstas relacionaddas ao códigoo de
obras e posturas.
Eixxos Temáticos
Setorial

13%

17%

43%

10%

5. Sugerir aos
a órgãos de segurança pública e
bem esstar social, ações parra futura
reintegraçção dos pressidiários na sociedade,
s
através do
d trabalho nna execução de obras
públicas industriais
i
e ccomerciais;
6. Consideraar efetivamennte a bacia hid
drográfica,
tanto na área urbana, rural do mu
unicípio e
regional, como unidaade de planejjamento e
gestão.
Proteçãoo ambiental
1. O municíípio deverá accompanhar a exploração
e
e formaas de captaação, manuttenção e
monitoram
mento do Aqüüífero Guarani;
2. Transform
mar
aéreass
imprópriaas
para
loteamenttos, como a Fazenda Reefúgio em
áreas de lazer, trabaalho social e proteção
ambiental;
3. Não tomaar atitudes am
mbientais sem uma
u base
de dados bem estruturaada, estudando
o os
impactos ambientais prrovenientes;
4. Fomentarr programas de educação am
mbiental
envolvendo os alunos ttécnicos de meio
ambiente, universidadees e organizaçções
ambientais.

17%

Produçãoo agrícola
1. Incentivaar
a
proddução
inten
nsiva
e
beneficiam
mento dos produtos agrícolas,
produzidoos na região;
Eixo 1: Sustenttabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
c
Eixo 2: Gestão democrática da cidade.
mento,
Eixo 4: Infra-esstrutura de saneam
energia, comunnicação, sistema viário,
v
transporte
e mobilidade.
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipaamentos sociais: públicos,
p
comunitários e habitação de inteeresse social.

Indústriaa, comércio e turismo
1. Descentraalização doo comércio central,
utilizandoo os vazios urbbanos para tall fim;
2. Incentivaar o turismo, pprocurando oss atrativos
existentess no municípioo e região.
Eixo 1: Susttentabilidade paara o desenvolvvimento
urbano, rural e regional
Setoriaal

15%

POSTAS:
PROP
Eixo 1: Sustentabiilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional

8%
%
46%

P
Planejamento
e Gestão
1. C
Considerar efetivamente a bacia
b
hidrográáfica,
taanto na área urbana, rurall do municíppio e
reegional, comoo unidade dee planejamennto e
gestão;
2. Promover a efetiva integgração entree os
m
municípios
da
região
metropolittana,
prriorizando o projeto
p
arco norte,
n
tendo como
c
coompromisso desenvolvimen
d
nto sustentáveel;
3. Busca
B
de alternnativas energééticas;
4. Apontar
A
os caminhos
c
de desenvolvim
mento
paara a região;

31%

Planejamentto e Gestão.
Proteção am
mbiental
Produção ag
grícola
Indústria, co
omércio e turismo
o
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No
eixo
da
sustentabiliidade
para
o
planejamennto
e
geestão
desennvolvimento,
merecceram a maioria
m
das propostas dos
repressentantes dos setores emprresariais (46%
%). A
proteçção ambientall vem em 2º lugar, com 31%
das propostas.
p
Depois o subb-eixo relativvo à
indústtria, comérciio e turismo, com 15% das
propoostas, e o da prrodução agrícoola, com 8%.
2 Gestão dem
mocrática daa cidade
Eixo 2:
C
Controle
sociaal
1. A
Articular polítiica de planejam
mento familiaar;
2. Sugerir aos órrgãos de seggurança públicca e
bem estar social, açõees para fuutura
reeintegração dos
d presidiários na socieddade,
attravés do traabalho na exxecução de obras
o
púúblicas industtriais e comercciais.
ntersetoriedad
de
In
1. Fazer a integrração das proopostas do plano
p
diiretor particippativo, arco norte
n
e fórum
m de
desenvolvimennto;
2. Promover a integração
i
doos conselhoss do
m
município;
3. Propiciar integgração entre as secretariass no
âm
mbito municippal.

Eixo 4: Infraa-estrutura dee saneamento
o,
energia, com
municação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Transporrte coletivo
1. Criação de ruas/canalletas especiais para o
transportee coletivo;
Drenagem
m urbana
1. Incentivaar novas alterrnativas de captação
c
e
reaproveiitamento da água, gerando empregos
nestas áreas
á
(centrro tecnológiico/parque
industriall) valorizando produtos e téécnicas;
2. Substituirr o destino finnal da rede dee captação
de água pluvial,
p
direciionando para infiltração
i
no solo e não mais ppara os corpos hídricos
(rios).

Eixo 4: Innfra-estrutura dee saneamento, energia,
e
comunicaçãoo, sistema viárioo, transporte e mobilidade
m
Setoriial

No tema da
d gestão democrática da ciddade
as proopostas do Setorial
S
estão concentradas na
intersetorialidade (60%), e noo controle soocial
(40%)).
33%

Eixo 2: Gestão democráticca da cidade
Setorial
67%

40%

60%
Transportee coletivo
Drenagem
m urbana

Controle so
ocial

Intersetoriedade

Nas questões relativaas à infra-esstrutura, a
drenagem urrbana é a prreocupação maior
m
dos
empresários, com 67% dass propostas (3)), e depois
o transporte coletivo, com
m 33% das propostas
deste eixo tem
mático, ou sejaa, uma propossta.
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Eixo 5:
5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
E
Estatuto
da Ciidade
1. Promover a occupação dos vazios
v
urbanoos do
m
município,
eviitando especuulação imobiliiária,
uttilizando os instrumentoss do Estatutoo da
C
Cidade,
connforme
o
caso,
c
como
desapropriaçãoo, IPTU progrressivo, utilização
coompulsória, ettc.
U e ocupaçãão do solo
Uso
1. Substituir o deestino final daa rede de capttação
de água pluviaal, direcionanddo para infiltrração
o corpos hídrricos
noo solo e não mais para os
(rrios);
2. Uso
U do solo que
q promova desenvolvim
mento
coom justiça social, garanntindo a efeetiva
im
mplantação bem como seuu monitorameento,
attravés de estudos técnicos, que a populaçção e
pooder públicoo depois de
d
aprovadoo o
zooneamento sej
ejam vigilantess no cumprim
mento
desta legislaçãoo;
3. Facilitar as infformações soobre os terrennos e
lootes das áreas urbanas do município.
m
F
Fiscalização
1. O município deeverá acompaanhar a explorração
e formas dee captação, manutençãoo e
m
monitoramento
o do aqüífero guaraní.
g
Eixo 5: Legislaação urbanística e ambiental
Setorial

desse eixo temático
t
(60%
%). Os 40% restantes
ficaram distriibuídos igualm
mente entre o Estatuto
da Cidade e a fiscalização (cada um dos sub-eixos
com 20%).
pamentos socciais: público
os,
Eixo 6: Equip
comunitárioss e habitação de interesse social
Educação
1. Proporcioonar as criançaas e adolescen
ntes,
educação de qualidade em tempo inttegral,
articulanddo trabalho coom outras faix
xas etárias.
Cultura e lazer
1. Revitalizaar e urbanizarr as praças;
2. Criar e/oou utilizar otiimizando as existentes,
e
áreas dee lazer recreeação e espo
ortes para
utilizaçãoo das criançaas e adolescentes nos
bairros.
Segurançça pública
1. Estabeleccer diretrizes e políticas paara a área
de seguraança.
Eixo 6:
6 Equipamentoos sociais: públiicos,
comunittários e habitaçção de interesse social
Setorrial

25%

25%

50%
%

20
0%

220%

Educação
o
60%

Cultura e lazer
Segurançça pública

Esttatuto da cidade

Usso e ocupação do solo

Das 4 propostas formuladas pelo
p
grupo
setorial no eixxo 6, metade (50%) está reelacionada
à cultura e aoo lazer. As duuas restantes referem-se
r
à educação (225%) e à segurrança pública (25%).

Fisscalização

O uso e ocupação do
d solo foi o subeixo que
q concentroou o maior núm
mero de propoostas
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Com
mparação entrre as Regiões e Setores porr
eixos e sub-eixos
Através dos
d gráficos abaixo
a
é possível
u
visão geeral dos resuultados das préter uma
conferrências. Elees mostram o número de
propoostas feitas poor cada uma das
d regiões e dos
setorees, em cada um
m dos eixos e sub-eixos.
No 1º eixxo, que teve um total de 116
propoostas, a maiorria delas veioo da Zona Rural
R
(38), o que equivale a 32,76%. Em
E segundo luugar,
empattadas, estão a Zona Oeste e a Central, am
mbas
com 14 propostas (12,07%). A zona Leste e o
u
13 propoostas
Setoriial também têm, cada um,
(11,211%). Em seguuida está a Zoona Norte, com
m 12
propoostas (10,34%
%), e por último, tam
mbém
empattados, a Zonaa Sul e o gruupo dos Gesttores
públiccos, com 6 proopostas (5,17%
%).

E
Eixo
1: Sustentaabilidade para o desenvolvimennto
urbbano, rural e reggional

Vereemos, na seeqüência, com
mo estão
distribuída ass propostas daas regiões/seto
ores pelos
sete sub-eixoss que compõem
m o eixo 1:

Planejamennto e gestão

7

6

5

4

3

2

40
1
35
0
30

25

20

15

10

com planejaamento e
p
A preocupação
gestão aparecceu em todaas as pré-con
nferências.
Este sub-eixoo é o maiorr do eixo 1;; teve 30
propostas,
p
a maioria
m
delass na pré-confeerência da
região centrall (7) e no gruppo setorial (6)). Na zona
rural teve 4 propostas.As
p
rregiões leste e oeste e o
grupo dos geestores públicoos fizeram 3 propostas
cada. Por últiimo, também
m empatadas, as
a regiões
norte
n
e sul, coom duas propoostas cada.

5

0

O suub-eixo da prroteção ambieental teve
29 propostas no total. É o 2º com mais propostas.
p
Nele,
N
somente o grupo doss gestores púb
blicos não
fez nenhuma proposta. Fooi a zona lesste que as
apresentou em
m maior núm
mero (9), depo
ois a rural
(5). Em seguuida, empatados, com 4 propostas
cada, estão a zona norte e o grupo em
mpresarial
(setorial), segguidos pela zoona oeste (3 propostas).
p
A sul e a central fizerram, cada uma,
u
duas
propostas
p
sobbre este tema.
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Proteção ambieental
9

A produção
p
agrrícola, em 4º lugar,
mereceu proppostas apenas do pessoall da zona
rural e do grupo
g
de emppresários (seto
orial). Na
zona rural teve 12 prropostas, e entre os
empresários apenas
a
uma (001).

8
7

Produçção agrícola

6
5
12
4
10

3
2

8
1
0

6

4

2

A zona ruural foi a quee se mostrou mais
m
preocuupada com as
a questões relativas
r
às áreas
á
verdes e arborizzação, tendoo apresentadoo 6
propoostas do total de 10 que teeve este sub-eeixo.
Não houve
h
proposstas dos gestoores públicoss, do
setorial e da zona norte,
n
e as deemais regiões (sul,
leste, oeste e centrro) fizeram, cada
c
uma, appenas
uma proposta sobbre este tem
ma. Este sub--eixo
ocupaa a 5ª colocaçãão no eixo 1.
Áreaas verdes e arboorização

6

5

0
Zona Rural

Setorial

No sub-eixo rrelativo à indústria,
comércio e turismo,
t
que teve 22 propostas no
total, tendo fiicado em 3º luugar, as regiõ
ões oeste e
a zona rural foram as quue apresentaram maior
número
n
(5 cadda). Em seguiida, também empatadas,
e
vêm as regiõees norte e cenntro (4 proposstas cada),
e por fim, empatados
e
taambém, os grupos
g
de
gestores púbblicos e de empresários, com 2
propostas
p
cadda. As regiõess sul e leste nãão fizeram
propostas
p
sobbre este tema.
Inndústria, comérrcio e turismo

4
5
3

4
3

2

1

2
1
0

0
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No que see refere à geraação de empreego e
renda, 6º colocadoo, também foi a zona rural que
apreseentou mais prropostas (4). As
A regiões oeste e
norte apresentaram
m duas cadaa, e a sul uma,
u
totalizzando 9. Nass demais pré--conferências não
houvee propostas neeste sub-eixo.
Geração
o de emprego e renda

4

No eixo 2, relacionado à gestão
democrática da cidade, hhouve um tottal de 54
propostas.
p
O grupo dos ggestores públiicos foi o
que se demoonstrou mais preocupado com esta
temática, teendo apresentado 16 propostas
(29,63%). A região
r
centrall vem em 2º lugar, com
8 propostas (14,81%).
(
Deepois, com 6 propostas
cada (11,11%
%) vêm as reegiões leste e norte. A
zona rural e o grupo setorrial fizeram 5 propostas
cada (9,27%). As zonas sul e oestee também
n
eixo:
fizeram o messmo número dde propostas neste
4 propostas caada (7,40%).
Eixo 2:
2 Gestão Demoocrática da Cidaade

3

16
2
14
1
12
0
10

8

6

Capacitaçãão e qualificaçção foi um tem
ma
que soomente recebeeu propostas na
n zona rural (2)
( e
dos em
mpresários (01) Foi, portannto o sub-eixo
com o menor nº de propostas: 033

4

2

Cappacitação e quallificação
0
2

1

0
Zona Rural

Gestor Público
P

O eiixo 2 tem 4 sub-eixos. O primeiro
refere-se aos Conselhos, e ficou em 3º lu
ugar em nº
de propostas. Nas pré-connferências da zona leste
e dos gestorees públicos fooram feitas 3 propostas
em cada. Na zona oeste e no centro teve
t
duas.
Foram 10 no total. As demais regiões e o grupo
empresarial (ssetorial) não ffizeram propo
ostas neste
tema.
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Conselhos
Acesso à informação
i
3

5
4,5
4

2
3,5
3
2,5
1
2
1,5
1

0
Zona
Leste

Zona
Z
Oeste
O

Centro
o

Gestor
Público

0,5
0

O controle social foi o que teve mais
m
propoostas, de todoos os grupos, num total dee 24,
assim
m distribuídas: centro e zonaa rural: 04; geestor
públicco e zona sul: 03; zonas lesste e oeste e grupo
setorial:02 (gráfico na página segguinte).
Controle
C
social

Preocuparam-se ccom a intersettorialidade
(2º tema maiis lembrado ddo eixo 2) oss gestores
públicos,
p
quee formularam
m 5 propostas, o grupo
setorial (03), a zona norte (02), e a zona
z
rural
(01). Foram 11 propostas ao todo. As zonas sul,
leste, oeste e centro não ffizeram propo
ostas neste
tema.

4

3

2

Intersetoriiedade

1

5
4,5
4

0

3,5
3
2,5
2
1,5
1

O acesso à informaçãoo teve, tal quaal os
conseelhos, 10 proopostas. Os gestores
g
públlicos
fizeraam 5, e a regiãão central duaas. As regiõess sul,
leste e norte apressentaram uma proposta apeenas.
Não fizeram
f
propoostas as zonass oeste e rurall e o
grupoo setorial.

0,5
0
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O eixo 3 só teve prropostas nas préconferrências da reegião central (03), e do geestor
públicco (01). De todos, é o que
q teve a menor
m
quantidade de proopostas: 04. Ele não poossui
subdivvisões internaas.
Eixo 3: Códig
go de obras e dee posturas

No sub-eixo sobbre trânsito e sistema
viário, que teeve a maiorria das propostas deste
eixo (52), foi a região ceentral que aprresentou a
maioria delass (18), depoiss a zona norte (11), os
gestores públiicos (8), a zonna sul (7) e, por
p último,
as zonas oeeste e rural, que apreseentaram 4
propostas
p
cada. A zona leste e o grupo
g
dos
empresários não apresenttaram proposstas neste
tema.

3

Trânsito e sisteema viário
18
2

16
14
12
10

1

8
6
4
0

2
Centro

Gestorr Público

0
Zona
Sul

A
maiooria
das
118
propoostas
relacionadas à infra-estrutura
i
a (eixo 4) foi
%). A
formuulada pela reggião central (36 = 30,51%
zona rural e os gestores públicos fizeram
m 18
propoostas cada nesste eixo (15,255%), a zona oeste
o
15 (112,71%), a norte
n
13 (111,02%), a suul 9
(7,63%
%), a leste 6 (5,08%), e o grupo setorial fez
3 proppostas (2,55%
%).

Zona
Oeste

Zona Centro Zona Gestor
Norte
Rural Público

O traansporte colettivo é o segun
ndo maior
sub-eixo do eixo
e
4. Também foi a regiião central
que faz mais propostas (122), e depois a oeste (6).
A zona rural e os grupos de gestores públicos
p
e
empresários fizeram,
f
cadaa um, uma só
ó proposta
neste
n
sub-eixxo, que teve, ao todo, 21 propostas.
p
Não
N fizeram nenhuma
n
as reegiões sul, leste e norte.

Eiixo 4: Infra-estrrutura de saneam
mento, energia,,
c
comunicação,
siistema viário, trransporte e
m
mobilidade

Transporte coletivo
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A pavimeentação, 4ª colocada,
c
tevee 12
propoostas no total,, e foi mais lembrada
l
na zona
z
rural, que fez 6 propostas.
p
A região
r
oeste e os
gestorres formularaam duas proppostas cada, e as
zonass norte e centraal uma cada.

O teema saneamennto básico ficcou em 6º
lugar, tendo recebido 7 ppropostas, sendo 3 da
zona rural, duuas da zona leeste, uma da sul e uma
da oeste.
Saneamento básico

Paavimentação
6
3
5
2,5
4
2
3
1,5
2
1
1
0,5
0
0

O sub-eixoo relativo à illuminação púbblica
teve o menor núm
mero de propostas: 3 ao todo,
t
duas vindas dos gestores púbblicos, e umaa da
regiãoo leste.

A drrenagem urbanna ficou em 5º, e teve 9
propostas,
p
asssim distribuídaas: duas na região leste,
duas na rurall e duas no ggrupo setorial. A sul, a
oeste e o gruppo de gestores públicos fizzeram uma
proposta
p
cadaa.

Iluminação pública
Drenagem urrbana

2
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1

1

0

0
Zona Leste

Gestor Púbblico

Zona
Sul

Zo
ona
Leeste

Zona
Oeste
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14 das prropostas do eixo
e
4 referem
m-se
aos reesíduos sólidoos urbanos, 3º maior sub-eeixo.
O cenntro apresentoou 5 delas, os gestores públlicos
4, a zoona rural duass, e as zonas leste,
l
oeste e norte
n
uma cada.
c

Dos cinco sub-eiixos do eixo 5, foi o
C
que reccebeu menos propostas;
p
Estatuto da Cidade
teve apenas 5 das 103 propostas. Duas
D
delas
foram apreseentadas peloo grupo dos gestores
públicos.
p
O grupo
g
setorial, o centro e a zona sul
apresentaram uma propostaa cada.

Resídu
uos sólidos urbaanos
Estatuto daa cidade

5

2

4

3

2
1
1

0
0

O eixo 5 (na sequêência), teve 103
propoostas. Da regiãão central saírram 23 (22,333%),
dos gestores públiccos 18 (17,47%
%), da zona norte
n
16 (115,53%), da rural
r
14 (13,,59%), da suul 10
(9,71%
%), da oeste 9 (8,75%), da leste 8 (7,77%
%), e
dos em
mpresários (seetorial) 5 (4,855%).
Eixo 5: Legisllação ubanísticaa e ambiental

Os estudos
e
de im
mpacto de vizinhança
v
ocupam a 4ª colocação,
c
com
m 10 propostaas, 5 delas
feitas pela zona norte. As outras 5 foram
apresentadas pelas regiõees sul, oeste, centro e
rural, e pelos gestores púúblicos (umaa proposta
cada).
Estuudo de impacto de vizinhança
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O sub-eixoo relativo ao uso
u e ocupaçãão do
solo ocupa
o
o 3º luggar em númerro de propostaas no
eixo 5: 19. A maaioria delas (8) veio da préconferrência da região central. 3 vieram do grupo
setorial. Os gestorres públicos e as regiões sul
s e
oeste fizeram duass propostas cada,
c
e as reggiões
leste e rural umaa. Apenas a zona norte não
apreseentou proposta neste tema.
Uso e ocupação do soloo

Foram feitas, ainda, 23 propostas
relacionadas a mudanças na legislação
o, 2º subeixo com maais propostas,, assim distriibuídas: 8
dos gestores públicos;
p
4 noo centro e 4 naa sul; 3 na
norte;
n
2 na oeste
o
e 2 na rural. Somen
nte a zona
leste e o grupo setorial não fizeram proposta.
Mudanças na leegislação
8
7

8

6

7

5

6

4

5

3

4
2
3
1
2
0
1
0

A fiscalizaação foi, no eixo
e
5, o temaa que
despeertou maior prreocupação entre a populaação,
especialmente na zona rural (110 propostas)), no
centroo (9), na zona norte (8), na leste (7). Entrre os
gestorres públicos teve
t
5 proposttas, na zona oeste
o
4, na sul duas, e entre
e
os empresários uma.. No
total foram formulladas 46 proppostas neste subeixo.
F
Fiscalização

O 6º
6 eixo temáático — equiipamentos
sociais — reuuniu 64 propoostas. As zonas oeste e
norte
n
fizeram
m 15 (23,44%)) cada uma, a rural 10
(15,63%), o centro 6 (9,37%), a sul e a leste 5
cada (7,81%)). Os grupos ddos gestores públicos
p
e
dos empresárrios (setorial) apresentaram
m, cada um
deles, 4 propoostas (6,25%) neste sub-eixo.
Eixo 6:
6 Equipamentoos sociais: públiicos,
comunitáários e habitaçãão de interesse social
s
16
14

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Dos seis sub-eixos do eixo 6, fooi o
relativvo aos equipaamentos públiccos que teve mais
m
propoostas (25). A zona
z
oeste fezz 7 delas, a suul 5,
os gesstores públicoos 4, a zona norte
n
4 também, a
rural 3, e as regiões leste e centro
c
uma cada.
c
Apenaas o grupo setorial (eempresários) não
apreseentou proposta neste assuntto.

Cultuura e lazer vvêm em segu
undo lugar
em número de
d propostas nno eixo 6; estee sub-eixo
teve 21 propoostas: 6 na zonna norte, 5 no
o centro, 4
na
n oeste. O setorial, e aas zonas lestte e rural
fizeram 2 proopostas cada. Apenas a zon
na sul e os
gestores púbblicos não appresentaram propostas
neste
n
sub-eixoo.

Equip
pamentos públiicos

Cultura e lazer

7
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6
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4

4

3
3
2
1

2

0

1
0

Os equipaamentos públiicos de educação
recebeeram 10 proppostas, o que coloca este subeixo em
e 3º lugar. 4 delas foram
m feitas pela zona
z
norte,, 3 vieram daa na oeste, e as zonas lesste e
rural, e o grupoo setorial, appresentaram uma
propoosta cada. A zona
z
sul, o cenntro, e os gesttores
públiccos não fizerram propostaas neste sub--eixo
(gráfico na página seguinte).
s

A seegurança públiica foi mencionada nas
preocupações
p
s da zona oestte, da rural, e do grupo
setorial, com uma propostaa feita em cad
da uma das
respectivas pré-conferênci
p
ias. No totaal teve 3
propostas,
p
ocuupando, juntoo com a habitação, o 3º
lugar no eixo..

Segurança pública
p

Educação
4

1

3

2

1

0
0
Zona Oeeste

Zona Ru
ural
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A saúde teve o meenor númeroo de
propoostas: duas apeenas, uma na zona norte e uma
na rurral.

Saúde

1

0

1.4.3 Avaliaçção dos Serviçços e Equipam
mentos
Públicos e Paarticulares dee Londrina
Em cada uma daas pré-conferêências foi
realizada um
ma avaliaçãão dos serrviços e
equipamentoss, públicos e particulaares, das
respectivas reegiões de morradia dos partticipantes.
Abaixo estáá o resultaddo, em gráfficos que
estabelecem uma
u
comparaação entre as regiões e
setores, na zoona urbana e nna rural. A esccala indica
o número de pessoas que avaliaram o respectivo
r
serviço ou equuipamento soccial. Conform
me indicam
as legendas, a coluna de cor verde rep
presenta a
quantidade de
d pessoas que consideeraram o
serviço/equipamento ótimoo, a laranja bom, e a
vermelha ruim
m.

Zona Urban
na
Zona Norte

Zonaa Rural

A habitaçção teve o mesmo
m
númeroo de
propoostas que a seggurança públiica: 3. Duas delas
d
partiraam da zona ruural, e uma da leste.
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Ensino Público de 1ª a 4ª

Ensino Méddio Público
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Atendim
mento de Saúde Público
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Programaa Geração de Em
mprego e Rendaa

Coleta Seletiiva de Lixo
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Zona Rural
Praças
Creche Pública
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Ensino Públlico de 1ª a 4ª

Na opçãão “Outros”, apenas a reggiões
centraal e sul esppecificaram os equipameentos
sociaiis avaliados: quadra de essportes, parquue e
campoo de futebol no
n centro, e centro comunitário
na sull.
A seguiir estão os grráficos relativvos à
q vai de 0 a 1
zona rural. Todos têm escala que
porquue a avaliaçãoo foi feita coletivamente,
c
, em
grupoo, de modo quue não há varriação no núm
mero
de respostas. Nos distritos em que não apaarece
mento
nenhuuma avaliação, ou o serrviço/equipam
não foi
f mesmo avaliado,
a
ou,, o que é mais
m
prováável, ele não exista, situaçção mais com
mum
quanddo se trata de serviços/equip
s
pamentos
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Ensino Méédio Público

Ensino Particular de 1ª a 4ª
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Não
N houve avvaliação do ennsino superior particular
em nenhum distrito.
d
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Centro Odontoológico Particullar
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Programa Geração
G
Empreggo e Renda
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Trransporte Coletiivo

Fundos de Vale
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Não foram esppecificados os
o outros
equipamentoss avaliados em
m Paiquerê e São
S Luiz.
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Propostas por Eixos (e sub-eixos) Temáticos
Abaixo relacionamos, novamente, as propostas
retiradas nas pré-conferências, agora num outro
formato: distribuídas pelos eixos e sub-eixos
apenas, não mais pelas regiões e setores que as
formularam. Há propostas cuja especificidade
regional foi mantida, por tratarem de problemas
muito próprios aos locais onde foram feitas, mas
sempre que possível elas assumiram uma
dimensão ampla, aplicando-se ao município todo.
Este foi o formato tomado pelo material às
vésperas da 1ª Conferência do Plano Diretor
Participativo do Município de Londrina, e que
serviu de orientação aos grupos de trabalho, uma
vez que os debates foram feitos por eixos
temáticos.
Trabalhado desta forma, o material proporciona
uma visão de conjunto, que revela em quais eixos
se concentram mais ou menos propostas,
indicando, ao mesmo tempo, aonde se localizam
os principais problemas municipais pela ótica
dos(as) 415 londrinenses que participaram das
pré-conferências. Primeiro serão relacionadas
todas as propostas, de todos os seis eixos
temáticos. Depois há um quadro que mostra a
distribuição, os gráficos e os apontamentos
correspondentes.
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional
Planejamento e Gestão
1. Propiciar estudo aprofundado para transporte
coletivo específico para incentivar o turismo
aproveitando o patrimônio histórico da cidade e
outros;
2. Fortalecer a estrutura de pesquisa e
planejamento do município, inclusive com
participação de outros órgãos de pesquisa;
3. Criar uma política pública de saúde para os
animais (Ex: pombos, cães, gatos, etc.);
4. Criar projeto de incentivo para preservação e
restauração das fachadas das edificações
históricas de Londrina (ex: rua Sergipe);
5. Propiciar continuidade dos programas
municipais pela gestão posterior;
6. Garantir mais verbas para planejamento;
7. Planejar as áreas mortuárias dentro da cidade
levando em consideração os aspectos ambientais
(eliminar as baratas do cemitério São Pedro e
verificar a questão dos pombos);
8. Garantir que a divisão de bairros proposta pelo
IPPUL contemple questões históricas, culturais,
sócio-econômicas, bacias hidrográficas, infraestrutura do sistema viário e interesses comuns
da comunidade;
9. Eliminar cupins na região;
10. Remanejar os pombos;

11. Escolher uma área para pequenos e micro
empresários, criando cooperativa, escola,
restaurante (parque industrial) para crescerem
sem atrapalhar a vizinhança ordenando o
zoneamento;
12. Propiciar lugar adequado para as indústrias;
13. Gerir por bacias hidrográficas através da
criação dos comitês de sub-bacias com
participação da população;
14. Viabilizar o gás natural através do gasoduto
(para viabilizar a cerâmica Eliane e Cacique);
15. Fazer um melhor planejamento de expansão
urbana;
16. Fazer levantamento das nascentes e
gerenciamentos pelos conselhos distritais (a
cargo do poder público);
17. Acompanhamento e gerenciamento das
nascentes e poços pelos conselhos distritais;
18. Retornar a Balsa do Rio Tibagi (somente pra
transporte de pessoas e carros);
19. Promover concurso público para contratação
de funcionários para as subprefeituras;
20. Criar comitês de gestão de bacias
hidrográficas;
21. Promover a descentralização dos serviços
terceirizados;
22. Fazer planejamento por integração de bacia
regional;
23. Reservar áreas mínimas – e de características
adequadas - de terrenos para os serviços
públicos nos casos de doações de terrenos para
entidades, etc.;
24. Estudar e propor, com o objetivo de
implementar, um modelo de gestão pública do
município buscando uma forma que responda
com maior eficiência e eficácia as ações do
poder público, com a participação das
servidoras e servidores;
25. Considerar efetivamente a bacia hidrográfica,
tanto na área urbana, rural do município e
regional, como unidade de planejamento e
gestão;
26. Promover a efetiva integração entre os
municípios da região metropolitana, priorizando
o projeto arco norte, tendo como compromisso
desenvolvimento sustentável;
27. Busca de alternativas energéticas;
28. Apontar os caminhos de desenvolvimento para
a região;
29. Sugerir aos órgãos de segurança pública e bem
estar social, ações para futura reintegração dos
presidiários na sociedade, através do trabalho na
execução de obras públicas industriais e
comerciais;
30. Considerar efetivamente a bacia hidrográfica,
tanto na área urbana, rural do município e
regional, como unidade de planejamento e
gestão.
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Proteção ambiental
1. Adequar e garantir a preservação dos fundos
de vale;
2. Verificar a existência dos poços artesianos e a
qualidade da água;
3. Verificar possibilidade de recuperação da
pedreira no San Rafael;
4. Manejar pequenos animais como cães e gatos;
5. Aumentar fiscalização de grandes animais,
principalmente cavalos (SEMA);
6. Trabalhar educação ambiental com temas
urbanos (ex: fazer um trabalho de
conscientização da população para não
alimentar os pombos, lixo em rede pluvial,
coleta de recicláveis de condomínios e
residências);
7. Verificar possibilidade de recuperação da
pedreira no San Rafael;
8. Recuperar e preservar Áreas de Preservação
Permanente (APP) dos fundos de vale;
9. Criar condições sanitárias nos fundos de vale,
cuidando principalmente das nascentes e
córregos;
10. Voltar parcerias com entidades privadas para
recuperação de praças e canteiros centrais,
incentivar moradores a fazer floreiras em volta
da arborização urbana;
11. Voltar parcerias com entidades privadas para
recuperação de praças e canteiros centrais,
incentivar moradores a fazer floreiras em volta
da arborização urbana;
12. Fazer compostagem (adubo orgânico) dos
galhos e gramas provenientes de podas;
13. Revitalizar e desocupar fundo de vale e pedir
novas ocupações para as famílias que estão
instaladas;
14. Revitalizar ribeirão Quati, Lindóia e abaixo do
Lago Norte;
15. Rearticular a central de moagem articulada
com o programa de revitalização de fundos de
vale;
16. Possibilitar a concessão de áreas públicas de
fundo de vale para propiciar a conservação e
inibir invasões desde que não comprometa as
Diretrizes dos parques lineares;
17. Implementar nas Escolas Públicas, um
trabalho de conscientização ambiental com
atividades práticas;
18. Revitalizar o Vale do Rubi e do Baroré;
19. Evitar assoreamento de rios;
20. Proteção das áreas de captação das águas da
Sanepar (todos os lugares);
21. Criação de cinturão de defesa para o uso de
agrotóxico no entorno dos distritos;
22. Conscientização dos produtores para adoção
de práticas conservacionistas baseada em
microbacias (curva de nível);
23. Identificação de jazidas de moledo nas
diversas regiões rurais, procurando conhecer a
possibilidade de utilização do moledo pelo

município (de forma legal) e verificando a
possibilidade da utilização do instrumento de
utilidade pública para aquisição do moledo;
24. Fomentar programas de educação ambiental
envolvendo os alunos técnicos de meio
ambiente, universidades e organizações
ambientais;
25. Melhoria do entorno do lote 120 frontal a
avenida Guilherme de Almeida (Mina) como
área de preservação permanente e área de lazer
(transferência do direito de construir previsto no
Estatuto da Cidade);
26. O município deverá acompanhar a exploração
e formas de captação, manutenção e
monitoramento do Aqüífero Guarani;
27. Transformar
aéreas
impróprias
para
loteamentos, como a Fazenda Refúgio em áreas
de lazer, trabalho social e proteção ambiental;
28. Não tomar atitudes ambientais sem uma base
de dados bem estruturada, estudando os
impactos ambientais provenientes;
29. Fomentar programas de educação ambiental
envolvendo os alunos técnicos de meio
ambiente, universidades e organizações
ambientais;
Áreas verdes e arborização
1. Incentivar nas áreas já construídas o plantio de
árvores;
2. Realocar as ocupações irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possível no próprio bairro;
3. Revitalizar o Vale do Rubi e do Baroré;
4. Promover o plantio e preservação das matas
ciliares em todos os distritos;
5. Reflorestamento da mata ciliar, com subsidio
do estado para dividir a todos os agricultores;
6. Plano de arborização – plano de arborização
adequado;
7. Plantação de árvores que seja nativa da região;
8. Fazer escolha da plantação das árvores entre
os moradores;
9. Mais apoio do governo, visando que multa não
adianta, pois o proprietário que paga acaba
conseguindo o seu objetivo: o corte de árvores.
Ao invés de multa, plantar outra árvore de
qualquer espécie no mesmo local;
10. Estudo de arborização e manutenção adequada
ou não prejudicial à iluminação.
Produção agrícola
1. Adequar a pesquisa agropecuária e insumos,
juntando todos os pequenos agricultores,
comprando junto e vendendo junto;
2. Adequar equipamentos para pequenos
produtores, pois os equipamentos custam caros,
e somente são adquiridos por grandes
produtores;
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3. Priorizar os pequenos produtores que sempre
saem perdendo, pois os donos de maquinários
preferem colher os dos maiores produtores;
4. Pesquisa para melhorias de hortifrutigranjeiros
para pequenos agricultores;
5. Adequar a assistência técnica para agricultura
familiar ou em grupos de pequenos agricultores;
6. Trabalhar a difusão de um Dia de campo para
o Agricultor;
7. Promover planos, programas, projetos e ações
compensatórias pelas empresas de agronegócio,
visando apoiar a inclusão social nos distritos;
8. Promover produção orgânica;
9. Incentivar a agroindústria em todos os
distritos;
10. Campanha de conscientização de preservação
e cuidados ambientais, sendo trabalhados nas
escolas, na comunidade e com agricultores;
11. Consórcio com o governo para diminuir o
preço de insumos agrícolas;
12. Criação de cinturão de defesa para o uso de
agrotóxico no entorno dos distritos;
13. Incentivar
a
produção
intensiva
e
beneficiamento
dos
produtos
agrícolas,
produzidos na região.
Indústria, comércio e turismo
1. Criar pólos comerciais (regionais) para o
desenvolvimento local;
2. Incentivo a pequenos pólos comerciais
regionais para desafogar o centro;
3. Descentralização do comércio central,
utilizando os vazios urbanos para tal fim;
4. Incentivar o turismo, procurando os atrativos
existentes no município e região;
5. Desenvolver política de incentivo da indústria
local criando mecanismos de comercialização
dos produtos aqui gerados;
6. Incentivar o potencial turístico do Tibagi e
Zona Rural;
7. Revitalizar o parque industrial na região oeste;
8. Descentralizar atividades de ocupação
(comércio, serviço, indústria);
9. Incluir e implementar atividade de turismo
rural;
10. Flexibilizar o horário de comércio da Região
conforme o entendimento com os comerciantes;
11. Priorizar o atendimento da população local em
todos os serviços disponibilizados em Londrina
e região metropolitana e municípios do Arco
Norte;
12. Garantir ação integrada a implantação de
qualquer atração ou industria, desde segurança,
tráfego de veículos e concentração de pessoas;
13. Estudo Técnico para paisagismo na área
gastronômica do Heimtal articulado aos serviços
que são prestados na região;
14. Aproveitar o aqüífero Guarani como potencial
turístico (Parque Temático);

15. Descentralizar as atividades do centro criando
e incentivando sub-centros (comércios e
serviços em determinados bairros centros
comerciais auto-suficientes);
16. Planejar e estimular o Turismo Rural: ex.
Acampamento Canaã – pessoas que utilizam
não cuidam da preservação ambiental;
17. Fazer mapeamento dos locais (distritos) de
interesse turístico – ambiental através do Poder
Público e representantes da comunidade;
18. Promover a instalação de farmácias, padarias,
postos de gasolina, postos de saúde por 24h,
ambulância dentro do distrito, segurança (fazer
um estudo para acrescentar);
19. Incentivar o turismo rural em todos os
distritos;
20. Propor estudo para limitar o horário para
funcionamento dos bares e similares;
21. Criar escalonamento de horário de abertura de
comercio, serviços e industrias e outros;
22. Localização da indústria próximo à sede não
distante (cuidados com o tipo de indústria, como
exemplo confecções).
Geração de emprego e renda
1. Criar agências comunitárias de informações de
empregos em todas as regiões;
2. Fortalecer a Avenida das Nações (Anel do
Emprego) com ocupações para empregos;
3. Escolher uma área para pequenos e micro
empresários, criando cooperativa, escola,
restaurante (parque industrial) para crescerem
sem atrapalhar a vizinhança ordenando o
zoneamento;
4. Usar mão-de-obra local na construção de
condomínios;
5. Criar cooperativas para pequenos agricultores;
6. Criar
cooperativas
de
trabalho,
comercialização e produção;
7. Geração de agro-indústrias para emprego e
renda;
8. Fortalecer a Avenida das Nações (Anel do
Emprego) com ocupações para empregos;
9. Utilizar terrenos vazios para reciclagem para
Inclusão social e geração de Renda.
Capacitação e qualificação
1. Promover cursos de qualificação e capacitação
de mão de obra nos distritos e na zona rural;
2. Promover cursos de costura para incentivar a
indústria de confecção (facção e terceirização de
serviços);
3. Fortalecer o corpo técnico da prefeitura
através de cursos de qualificação e
aprimoramento.
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Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Conselhos
1. Criar Conselho da Cidade com representação
de todas as regiões e com representação das
cidades que compõem o Arco Norte;
2. Fortalecer a ação dos conselhos criando um
fórum dos conselhos municipais (de políticas
públicas), constituídas por representantes de
todos os conselhos com poder deliberativo;
3. Que todos os conselhos municipais tenham
poder deliberativo;
4. Ampliar
o
conselho
municipal
de
planejamento urbano com a inclusão de
representantes da SEMA, S. Educação e CMTU
e de representantes das diferentes regiões da
cidade e que seja deliberativo;
5. Estudar, propor e implementar o Conselho da
Cidade, com caráter deliberativo;
6. Incluir em todos os Conselhos Municipais
membros dos Conselhos Regionais;
7. Apoiar com estrutura e logística os Conselhos
(Secretaria, computadores, espaço físico, etc.);
8. Criar conselho da cidade com a participação
de todos os conselhos municipais, garantindo a
representação de todas as regiões;
9. Criar conselho municipal de transito com a
garantia da participação do 5º BPM, DETRAN,
CMTU, IPPUL, Secretaria de Obras,
Mototaxistas, taxistas, usuários, Companhia de
Transporte Coletivo, ANTT, DSTC, DER e
órgãos afins;
10. Ampliar o CMPU com representações
populares de todas regiões do Município e
converter de Entidade Consultiva para
Deliberativa;
Controle social
1. Articular política de planejamento familiar;
2. Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaços públicos que são
subutilizados e/ou abandonados com programas
de conscientização da população;
3. Criar
trabalho
interdisciplinar
de
conscientização da população para o uso dos
serviços públicos, equipamentos, praças por
parte do poder público;
4. Propiciar a participação da sociedade:
buscando garantir nas concessões e planos
setoriais:
(1) – O acesso universal ao nível do consumo
essencial;
(2) – Qualidade satisfatória dos serviços,
prevenindo abusos do poder monopólico, como
aumentos abusivos de preços e restrições de
ofertas;
(3) – Viabilidade econômica e financeira da
prestação dos serviços;

(4) - Eficiência na prestação dos serviços e na
alocação dos recursos (eficiência produtiva),
inclusive inovações tecnológicas;
(5) – Participação da sociedade no processo de
regulação e fiscalização dos serviços reduzindo
os riscos de captura e as assimetrias entre
usuários e prestadores dos serviços;
(6) – Utilização dos instrumentos e informações
disponíveis sobre a prestação dos serviços,
assegurando a transparência e reduzindo as
assimetrias entre os agentes envolvidos no
processo;
(7) – E estímulo ao aumento da competição;
(8) –
Implementação
de
índices
para
acompanhamento e monitoramento da prestação
dos serviços e sua eficácia;
5. Que nos planos de terceirização seja
conservado um espaço mínimo de serviços
públicos com a participação dos técnicos
municipais;
6. Sugerir aos órgãos de segurança pública e bem
estar social, ações para futura reintegração dos
presidiários na sociedade, através do trabalho na
execução de obras públicas industriais e
comerciais;
7. Difundir e Desenvolver junto aos órgãos
públicos, municipal, estadual e federal, cursos
de
formação,
capacitação
de
líderes
comunitários, e presidentes de associações para
ajudar no desenvolvimento do Município de
Londrina;
8. Realizar Audiências públicas em horário
noturno para propiciar a participação das
comunidades;
9. Criar comissão de associação de bairros e
técnicos, para avaliação dos serviços
terceirizados do município;
10. Implementar atividades de educação e
conscientização dos moradores para com a
limpeza da região;
11. Favorecer a Inclusão Social nos condomínios
fechados;
12. Atender a população de baixa renda e reprimir
aqueles que agem de má fé;
13. Informar a comunidade dos serviços
terceirizados, propiciando a fiscalização dos
mesmos através da Associação de Moradores;
14. Garantir a representação dos Conselhos
Regionais no Conselho Municipal de
Planejamento Urbano;
15. Garantir representação nos trabalhos de
planejamento que contemplem usuários e
moradores do centro;
16. Campanha de conscientização das pessoas
para não jogarem lixo na rua / calçada;
17. Adotar padrões de qualidade aos serviços
prestados pela administração pública (bancos,
calçadas, etc.);
18. Fazer com que a população tenha mais
participação (conscientização);
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19. Problemas com a ação social (corte de
benefícios sociais);
20. Promover a inclusão Social;
21. Garantir por parte das novas empresas
compromisso social de preferência com a região
na qual está instalada;
22. Garantir que a divisão de bairros proposta pelo
IPPUL contemple questões históricas, culturais,
sócio-econômicas, bacias hidrográficas, infraestrutura do sistema viário e interesses comuns
da comunidade;
23. Providenciar ocupação para as crianças que
ficam na rua após a aula, em todos os distritos
(Projeto
Viva
a
Vida,
atividades
extracurriculares);
Acesso à informação
1. Criar formas de comunicação / socialização
dos assuntos ligados à cidade;
2. Criar televisão pública com gestão
democrática, composta pelo poder público e
sociedade civil em canal aberto;
3. Criar meios permanentes de comunicação
através do Núcleo de Comunicação da
Prefeitura em parceria com sociedade civil
organizada nas regiões;
4. Garantir informação da gestão da cidade de
forma transparente, democrática e com ampla
divulgação;
5. Estruturar formas efetivas de comunicação
para veiculação de estudos, projetos e
informações para comunidade como rede de
internet, rádio comunitária e outras;
6. Criar cadastro único georreferenciado
integrando todos os bancos de dados do
município;
7. Criar base única de informação com acesso a
toda a população;
8. Disponibilizar a legislação municipal em todas
as áreas públicas ao contribuinte através de
manuais, cartilhas, Internet, etc.;
9. Sugestões de manuais de boas práticas
(temáticos) e de legislações: ex. Construções,
calçadas, arborização, limpeza urbana, resíduos
etc.;
10. Implementar anualmente através de uma
equipe multidisciplinar a planta de valores;
Intersetoriedade
1. Descentralizar os serviços públicos (subprefeitura) através do serviço itinerante
(municipal, estadual e federal);
2. Propiciar integração da gestão pública;
3. Promover conscientização para o trabalho
integrado das diversas secretarias municipais (a
exemplo da experiência positiva em Paiquerê);
4. Integrar o corpo técnico nas ações entre as
secretarias autarquias e concessionárias;
5. Integrar as informações e banco de dados da
PML e disponibilizar a todas secretarias;

6. Implementar trabalhos desenvolvidos por
projetos e não só pelas secretarias;
7. Articulação das secretarias por territórios em
relação aos programas, projetos, planejamento,
etc.;
8. Propiciar integração no Planejamento (CMTU
e IPPUL) das políticas de transporte;
9. Fazer a integração das propostas do plano
diretor participativo, arco norte e fórum de
desenvolvimento;
10. Promover a integração dos conselhos do
município;
11. Propiciar integração entre as secretarias no
âmbito municipal.
Eixo 3: Códigos de obras e de posturas [não
possui sub-divisões temáticas]
1. Compensar a comunidade devido à construção
de condomínios;
2. Implementar anualmente através de uma
equipe multidisciplinar a planta de valores;
3. Rever na Lei número de vagas de
estacionamento para novas edificações que são
insuficientes;
4. Rever acessibilidade nos edifícios comerciais
para deficientes, estabelecer um prazo para os
edifícios públicos e privados comerciais
fazerem essas modificações seguindo os padrões
do decreto 5296 que regularizam a lei federal
10048 e 10098;
Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
1. Melhorar a travessia da região do
CISMEPAR;
2. Criar um perímetro na região central
regulamentando a circulação de veículos de
grande porte;
3. Propiciar estudos para atender a necessidade
de redesenhar o sistema viário central (Ex:
Sistema de Canaletas);
4. Buscar mecanismos para diminuir a
concentração de veículos na região central
(evitar trânsito na região central);
5. Viabilizar recursos e implantação de ciclovias;
6. Dar solução a Av: Maringá no que se refere a
seu sistema viário (Formar uma via única);
7. Mudar sistema de semaforização do
Município integrada a uma central de controle;
8. Adequar, dentro dos projetos de intersecção,
problemáticas verificadas no sistema viário;
9. Dar prioridade nos sistema viário ao transporte
público;
10. Fazer um plano (estudo) do sistema viário
arterial e estrutural em todo perímetro urbano e
expansão do município;
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11. Dar solução para o acesso ao Jd. Coliseu pela
av: Rio Branco e Winston Churchill pela av:
Henrique Mansano;
12. Adequação de horários e tamanho de veículos
compatíveis com a demanda principalmente em
horários de pico;
13. Duplicação da Guilherme de Almeida;
14. Adequação
de
geometria
(rotatórias)
considerando os equipamentos urbanos já
existentes: Avenida Dez de Dezembro x
Portugal, Avenida Dez de Dezembro x
“Inglaterra” Frederico Balan e Avenida Dez de
Dezembro x Guilherme de Almeida;
15. Prever intervenção em desnível – Rodovia PR
445 x Rua Madressilva;
16. Implantar ciclovias nas avenidas: Dez de
Dezembro, Guilherme de Almeida, Adhemar de
Barros, Inglaterra, Harry Prochet, Waldemar
Spranger e Rodovia 445;
17. Implantar sinalização indicativa na entrada da
cidade (Rodovia PR 445);
18. Os pólos geradores de tráfego (PGT) teriam
que estar voltados para vias com grande
capacidade com o objetivo de não interferir no
fluxo de veículos das áreas residenciais;
19. Criar ciclovias no Município;
20. Adequar a malha viária à necessidade local
(ex. da rua Júlio Verner com BR 369);
21. Rever e analisar o sistema viário levando em
conta a presença da ferrovia;
22. Levantar pontos críticos das avenidas
(cruzamentos) e região e fazer projeto de
adequação da geometria;
23. Exigir dos órgãos competentes a fiscalização e
sinalização em relação a velocidade dos
veículos da avenida Saul Elkind e a implantação
de redutores eletrônicos;
24. Fazer a transposição da av. Duque de Caxias e
ampliação na rua Itajaí;
25. Fazer adequação de entrada da av. W.
Churchil para a região do Residencial das
Américas;
26. Fazer ligação na av. Saul Elkind com Cambé;
27. Estudar a opção de continuidade e
readequação viária da Avenida das Torres;
28. Estudar qual seria a possibilidade e
necessidade de melhorar as estruturas,
melhoramento das vias da região e cidade;
29. Fazer a ligação da avenida Pref. Dr. Milton
Ribeiro de Menezes com Carlos Strass e av.
Angelina Vezozo;
30. Colocar redutor eletrônico de velocidade no
conjunto Farid Libos;
31. Criar vias de acesso mais rápidas centro/cinco
conjuntos nos horários de pico;
32. Implantar ciclovia na região norte;
33. Estruturar a Região Sul, em direção a área
rural, com vias adequadas para comportar o
aumento futuro da população;

34. Alterar o itinerário dos ônibus para que não
atrapalhe o trafico no quadrilátero central;
35. Garantir o prolongamento da rua Itajaí;
36. Adequar o sistema viário da rua Araguaia,
principalmente do imóvel que está na calçada;
37. Garantir a duplicação das ruas Goiás e Duque
de Caxias;
38. Garantir reforma do viaduto da Vila Brasil;
39. Trocar os pardais do semáforo mecânico para
o semáforo temporizado;
40. Inverter entradas e saídas no terminal na parte
da Leste-Oeste, tirando trafego da rua Sergipe,
Mato Grosso, Souza Naves, Rio de Janeiro, São
Paulo, aliviando o trânsito no centro de
Londrina;
41. Melhorar placas indicativas e acessos para as
universidades e outros pólos geradores de
trafego;
42. Desviar o tráfego de ônibus para as ruas: Pará,
sentido leste-oeste, Hugo Cabral, sentido sulnorte, Benjamim, sentido oeste-leste, São
Salvador, sentido leste-oeste;
43. Restringir o número de automóveis no centro
e incentivar a construção de estacionamentos
nas áreas periféricas do centro;
44. Criar vias que liguem a região Leste à Oeste;
45. Fazer
incentivos
(campanhas)
para
conscientização para as pessoas deixarem de
usar carros no centro da cidade;
46. Resolver problemas de locomoção dos
pedestres na rua São Paulo e João Cândido, nas
imediações do terminal que está impedida pelo
comércio informal e quiosques;
47. Adequar o tempo do semáforo entre as ruas
Pará com Rio de Janeiro (e demais ruas que
apresentem o mesmo problema);
48. Adequar a sinalização das saídas de garagem
(além da luz, uma campainha);
49. Readequar a estrada do Apucaraninha;
50. Melhorar a Mobilidade (Transporte Coletivo,
ciclovias e outros);
51. Construir acostamentos nas estradas de acesso
aos distritos;
52. Retornar a Balsa do Rio Tibagi (somente para
transporte de pessoas e carros);
Transporte coletivo
1. Garantir a participação da população na
discussão da planilha tarifária dos transportes
coletivos de Londrina bem como a fiscalização
para o aumento da frota de ônibus;
2. Criar o Conselho Municipal do Transporte
Coletivo com representante dos gestores,
usuários e prestadores (50% de representação
para usuários);
3. Repensar a forma de circulação das linhas de
ônibus quanto à saída e entrada no terminal;
4. Propiciar construção de terminais periféricos e
circulação apenas de ônibus de pequeno porte
na região central;
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5. Implantar veículos de transporte coletivo com
meios alternativos de combustível;
6. Propiciar estudo aprofundado para transporte
coletivo especifico para incentivar o turismo
aproveitando o patrimônio histórico da cidade e
outros;
7. Maior circulação de ônibus nos domingos e
feriados;
8. Remanejar os pontos e vagas de táxi onde haja
necessidade;
9. Planejar sistema viário, com melhorias no
transporte coletivo atendendo a demanda de
forma eficaz e com oferta de serviço
qualificado;
10. Disponibilizar novos horários de transporte
coletivo quando houver maior demanda;
11. Adequar os horários de ônibus que atendem as
universidades e escolas principalmente nos
horários de inicio e término das aulas;
12. Diminuir o preço dos transportes coletivos;
13. Criar sistema de transporte coletivo ferroviário
Municipal e Inter-municipal;
14. Viabilizar estudo com a população para
identificar o melhor lugar para implantação do
terminal urbano da Zona Oeste;
15. Estudar um sistema de transporte coletivo para
ônibus e outras alternativas utilizando o espaço
do canteiro central da Av. Leste Oeste
compreendendo o trecho da Rua Prof. João
Candido (Terminal Central) até a rotatória da
Av. Universo onde se instalaria o terminal de
ônibus da região Oeste;
16. Aumentar a oferta de transportes coletivos,
principalmente nas linhas que atendem a UEL e
bairros circunvizinhos;
17. Aumentar a segurança nos transportes
coletivos;
18. Criar um percurso alternativo de transporte
coletivo nas ruas Tietê com Dionízio Costa
Sampaio (estudo);
19. Maior oferta de transporte coletivo evitando a
superlotação nos horários de pico (manhã e
tarde);
20. Dar prioridade nos sistema viário ao transporte
público;
21. Criação de ruas/canaletas especiais para o
transporte coletivo;
Pavimentação
1. Exigir adequação das calçadas seguindo
orientações da cartilha “Calçada para todos”. No
caso da não adequação por parte do proprietário
incluir na lei municipal mecanismos para
execução da obra pela Prefeitura e posterior
cobrança;
2. Fazer transposição do ribeirão Quati que liga a
região oeste com norte;
3. Fazer pontes nos córregos que possibilitem a
ligação entre os bairros;

4. Concluir a pavimentação asfáltica na rua
Geraldo Rodrigues;
5. Tirar o asfalto perto da mina de captação de
água da Sanepar (Espírito Santo);
6. Pesquisa
em
novas
tecnologias
da
pavimentação das estradas rurais;
7. Substituição das pontes de madeira para
pontes de concreto, visando à segurança do
usuário e longevidade da ponte;
8. Identificação dos bueiros das estradas,
manutenção periódica dos mesmos e estudo de
colocação de novos bueiros, verificação do
dimensionamento adequado da bitola (largura
do tubo de drenagem);
9. Manutenção periódica das estradas rurais
através das limpezas das vegetações laterais,
reforma da caixa de retenção e colocação de
moledo;
10. Padronizar calçadas, plantio de grama;
11. Verificar a possibilidade de alteração ou não
dos pisos táteis, ouvindo opinião do conselho do
direito das pessoas com deficiência;
12. Substituir as pontes de madeira da área rural
por pontes em estrutura de concreto ou outros
materiais mais adequados;
Iluminação pública
1. Criar novo plano para compatibilidade entre
arborização e iluminação pública;
2. Implantar iluminação pública nas ruas e vielas
com necessidade;
3. Garantir iluminação adequada em espaços
públicos e quando possível com super postes.
Saneamento básico
1. Ampliar a rede de esgoto para atendimento
dos bairros ainda não beneficiados;
2. Implantar rede de saneamento nos locais
inexistentes (região oeste);
3. Instalar rede de esgoto;
4. Reforçar a ação da vigilância sanitária nos
distritos;
5. Aumentar a fiscalização da vigilância sanitária
e SEMA;
6. Instalar a Rede de Água Potável; rede de
energia Elétrica; instalação de rede de esgoto
Sanitário onde for possível, Pavimentação
asfáltica ou outras alternativas;
7. Garantir limpeza do fundo de vale.
Drenagem urbana
1. Solucionar problemas com alagamento
principalmente Flor de Jesus entre Rosa Branca
e Santa Teresinha, Bananeiras entre Goiabeiras
e Ameixeiras, Santa Fé, fundo de vale, São
Pedro com Celso Garcia Cid, Teodoro Victoreli,
Santos Dumont próximo ao Viaduto, Leonardo
da Vinci, Paul Harris com Celso Garcia Cid e
demais localidades;
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2. Realocar as ocupações irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possível no próprio bairro;
3. Aumentar a manutenção das bocas-de-lobo e
galerias pluviais;
4. Garantir e proteger a drenagem urbana com
cuidados especiais no seu lançamento nos
fundos de vale;
5. Solucionar o problema de esgoto;
6. Melhorar a drenagem;
7. Elaboração e implementação de um programa
de drenagem sustentável;
8. Substituir o destino final da rede de captação
de água pluvial, direcionando para infiltração no
solo e não mais para os corpos hídricos (rios);
9. Incentivar novas alternativas de captação e
reaproveitamento da água, gerando empregos
nestas áreas (centro tecnológico/parque
industrial) valorizando produtos e técnicas.
Resíduos sólidos urbanos
1. Criar plano de resíduos sólidos, das ATT (área
de transbordo e triagem), englobando projetos
como carroceiros comunitários, cata-treco com
dia marcado;
2. Ampliar coleta seletiva de lixo para
diminuição dos focos da dengue;
3. Adequar as lixeiras em locais corretos (para
não atrapalhar os deficientes e para o lixo
também em dias de chuva não serem escoadas
para os bueiros);
4. Melhorar a operacionalização dos lixos em
edifícios;
5. Criar plano de resíduos sólidos, das ATT (área
de transbordo e triagem), englobando projetos
como carroceiros comunitários, cata-treco com
dia marcado;
6. Recolher entulhos e restos de construção nas
áreas de transbordo determinados pelo poder
público;
7. Fazer compostagem (adubo orgânico) dos
galhos e gramas provenientes de podas;
8. Elaborar um plano de gestão integrada de
resíduos sólidos (lixos doméstico, hospitalar, de
construção, etc.);
9. Ampliação do barracão de reciclagem – Irerê
(ver CODEL / IDEL incentivo) e em outros
locais inexistentes;
10. Estabelecer locais nas sedes dos distritos para
disposição de lixos da zona rural;
11. Elaborar plano de gerenciamento integrado
dos resíduos sólidos urbanos municipais,
integrando com a região;
12. Utilizar resíduo da construção civil para
revestimento das estradas rurais;
13. Padronização de lixeiras;
14. Exigência na aprovação de projeto de locais
para segregação e deposito de materiais
reciclados (Unidade residenciais coletivas,
comerciais e industriais);

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Estatuto da cidade
1. Incorporar nas leis municipais os instrumentos
do Estatuto da Cidade;
2. Promover a ocupação dos vazios urbanos do
município, evitando especulação imobiliária,
utilizando os instrumentos do Estatuto da
Cidade, conforme o caso, como desapropriação,
IPTU progressivo, utilização compulsória, etc.;
3. Incorporação dos 12 instrumentos do Estatuto
da Cidade no Plano Diretor;
4. Utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade
para a adequações da infra estrutura e
equipamentos urbanos conforme necessidade
(Ex: Duplicação da Humaitá, Rua Paraíba, Av:
Maringá, Rua Goiás, Av. Duque de Caxias, Rua
Bolívia);
5. Alargar a rua Bolivia na Vila Brasil utilizando
os instrumentos do Estatuto da Cidade.
Estudo de impacto de vizinhança
1. Criar EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança)
mais intensificado;
2. Avaliar os projetos de condomínios para evitar
problemas na comunidade como por exemplo a
retirada das praças e áreas de lazer, o aumento
da criminalidade e do tráfego: a presença de
condomínios na região não foi bem vinda na
zona rural, não trouxe geração de renda, isola
comunidade, agride o meio ambiente dentre
outros problemas);
3. Ampliar a abrangência do EIV (Estudo do
Impacto de Vizinhança) para toda área urbana
do município e estudar critérios para delimitar
quais os tipos de atividades permitidas, qual a
complexidade do estudo a ser feito de acordo
com a zona;
4. Rever o uso industrial próximo a bairros
residenciais assim como as inseridas na ZR3;
5. Incorporar no Plano Diretor, o estudo de
impacto de vizinhança;
6. Proibir a liberação do funcionamento de
Empresas, sem o devido Estudo de Impacto
Ambiental;
7. Adequar o zoneamento de acordo com a
classificação de riscos ambientais e sociais de
modo que as industrias tenham destinação
adequada de acordo com o seu grau de risco,
evitando impactos negativos a população
(SEMA);
8. Elaborar estudo de impacto de vizinhança para
todas as regiões do município;
9. Solicitar a análise do IPPUL/SEMA na
expedição de alvarás das industrias quanto ao
grau de risco e zoneamento;
10. Definir localização das indústrias.
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Uso e ocupação do solo
1. Reservar áreas mínimas – e de características
adequadas - de terrenos para os serviços
públicos nos casos de doações de terrenos para
entidades, etc.;
2. Uso do solo que promova desenvolvimento
com justiça social, garantindo a efetiva
implantação bem como seu monitoramento,
através de estudos técnicos, que a população e
poder público após aprovado o zoneamento
sejam vigilantes no cumprimento desta
legislação;
3. Transformar
aéreas
impróprias
para
loteamentos, como a Fazenda Refúgio em áreas
de lazer, trabalho social e proteção ambiental;
4. Mapear galpões fechados para as atividades de
ocupação;
5. Utilizar terrenos vazios para reciclagem para
Inclusão social e geração de Renda;
6. Alterar zoneamento somente com o parecer
técnico favorável a mudança do órgão
responsável e participação e conhecimento da
população;
7. Destinar o dinheiro da concessão do uso do
solo pelas concessionárias para um fundo
específico para acessibilidade (calçadas dos
próprios municipais);
8. Utilizar os instrumentos tributários visando
ocupação dos vazios urbanos;
9. Substituir o destino final da rede de captação
de água pluvial, direcionando para infiltração no
solo e não mais para os corpos hídricos (rios);
10. Promover desenvolvimento com justiça social
através do uso do solo, garantindo a efetiva
implantação bem como seu monitoramento,
baseado em estudos técnicos, e que a população
e poder público depois de aprovado o
zoneamento sejam vigilantes no cumprimento
desta legislação;
11. Facilitar as informações sobre os terrenos e
lotes das áreas urbanas do município;
12. Urbanizar praças não urbanizadas;
13. Limitar / definir a área de expansão urbana;
14. Reorganizar e adequar o uso e a ocupação da
estrutura fundiária;
15. Estudar ocupação e uso de solo, garantindo
uma política de fundo de vale e regeneração das
matas;
16. Alterar zoneamento somente com o parecer
técnico favorável a mudança do órgão
responsável e participação e conhecimento da
população;
17. Garantir a geração de alvarás de acordo com a
Lei de Zoneamento Urbano;
18. Estudar forma de utilizar o direito de
superfície para incentivar que “terceiros”
possam construir e utilizar durante tempo
previamente definido estas superfícies;
19. Promover o zoneamento no entorno dos
distritos para criação de animais nos distritos;

Fiscalização
1. Coibir a ação dos flanelinhas (guardadores de
veículos);
2. Ampliar fiscalização adequada para atender
corretamente a aplicação das leis municipais;
3. Ampliar a fiscalização após as 18 horas em
bares, açougues e outros, com o intuito de inibir
o uso indevido do espaço público (calçadas);
4. Garantir a proibição de trânsito de veículos
pesados em horário comercial na região central;
5. Proibir o transito pesado da rua Colômbia;
6. Limitar a especulação imobiliária;
7. Reafirmar o IPTU progressivo e sua aplicação
e acabar com o desconto em terreno com
plantação e promover plantio de grama
esmeralda para evitar a erosão, obrigar a
construção de muro e calçada;
8. Criar legislação específica para caçambas (que
deverão ser fechadas e sinalizadas), carroças e
bicicletas
(sinalização
para
melhor
visualização);
9. Exigir dos bancos que aumentem a área de
espera dos bancos internamente para evitar que
os usuários fiquem esperando no Calçadão, em
dias de intempéries;
10. Responsabilizar e multar proprietários que
jogam entulhos, folhas e outros resíduos nas
bocas de lobo e fundos de vale;
11. Aumentar a fiscalização de queimadas
irregulares;
12. Regularizar e fiscalizar a situação dos ferros
velhos da região;
13. Fiscalizar fundos de vale para evitar ocupação
irregular, com envolvimento da comunidade e
principalmente dos órgãos públicos;
14. Fiscalizar e normatizar comércio nas zonas
residenciais;
15. Responsabilizar e multar proprietários que
jogam entulhos, folhas e outros resíduos nas
bocas de lobo e fundos de vale;
16. Regularizar e fiscalizar a situação dos ferros
velhos da região;
17. Garantir fiscalização e monitoramento através
do conselho das ações da gestão pública;
18. Aumentar a fiscalização e adequação no
sistema de esgoto dos prédinhos da Saul Elkind;
19. Fazer a fiscalização na propriedade ao lado do
Farid Libos e obrigar o proprietário a mantê-la
limpa;
20. Fiscalizar Leis de zoneamento para que
empresas não atuem sem alvarás;
21. Empresa em funcionamento que cause
impacto nocivo a população, deverá ser
imediatamente autuada e deverá ou resolver o
problema ou mudar para local mais adequado
que não cause impacto ambiental;
22. Não permitir atividade industrial na ZR3;
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23. Fiscalizar indústrias que estão na região da
Comaves, visando diminuir o impacto de odor
exalado e dos resíduos;
24. Proibir expansão de loteamentos;
25. Fiscalizar a indústria Londrivet com relação a
poluição atmosférica;
26. Aumentar a fiscalização a fim de coibir o
despejo de lixo nos fundos de vale, terrenos
vazios e nas vias públicas;
27. Fiscalizar Leis que regem o Trânsito de
pedestres (ex: cadeirantes) na cidade,
principalmente nos bairros;
28. Fiscalizar o cumprimento das Leis
Urbanísticas existentes;
29. Monitoramento e controle de poda e plantio
(periódicos) pela SEMA;
30. Não jogar lixo nos recursos hídricos;
31. Não ocorrer cortes de árvores indevidos;
32. Maior fiscalização e retorno da estrutura
adequada e atuante de subprefeituras;
33. Proibição de uso de lenha irregular (padaria,
pizzaria, etc.) ;
34. Maior fiscalização governamental;
35. Notificação e prazo para a solução do
problema do morador que joga entulhos e lixos
em locais inadequados;
36. Combater qualquer tipo de poluição: não
queimar capim na região e fiscalizar;
37. Proibir o trabalho infantil nos condomínios;
38. Maior controle do uso e da venda de
agrotóxicos,
evitando
problemas
de
contaminação com agrotóxico;
39. Exigir que os próximos loteamentos sejam
entregues com praças urbanizadas e fundos de
vale recuperados e saneamento básico;
40. Fiscalização por parte do órgão competente no
aterramento correto das fossas sépticas
inutilizadas após a ligação da rede de esgoto;
41. Criar instrumento de avaliação dos serviços de
fiscalização,
qualificando
os
fiscais,
reestruturando e centralizando o sistema de
fiscalização;
42. Criar uma fiscalização qualificada, estruturada
e única com instrumentalização eficiente;
43. Normatizar, com a aplicação de multas, a
questão da carga e descarga no centro;
44. O proprietário deverá apresentar um plano de
gestão de resíduos da construção civil e/ou de
resíduos da saúde, quando da aprovação de
projetos de construção, reforma e ampliação;
45. Notificar e dar prazos para que os
proprietários da APP rural recupere a área,
senão recuperar multar;
46. O município deverá acompanhar a exploração
e formas de captação, manutenção e
monitoramento do aqüífero guarani;
Mudanças na legislação
1. Criar projeto educacional e lei especifica
objetivando a obrigatoriedade da coleta e

separação do lixo reciclável nas regiões já
implantadas e garantir implantação nas regiões
ainda não contempladas;
2. Fortalecer a fiscalização e leis existentes como
código de posturas para melhorar a qualidade de
vida dos moradores;
3. Utilizar os instrumentos tributários visando
ocupação dos vazios urbanos;
4. Destinar o dinheiro da concessão do uso do
solo pelas concessionárias para um fundo
específico para acessibilidade (calçadas dos
próprios municipais);
5. Criar uma fiscalização qualificada, estruturada
e única com instrumentalização eficiente;
6. Modificar sistema interno de aprovação e
analise de projeto buscando uma melhor
eficiência na qualidade do produto e no tempo
de aprovação;
7. Criar Ementa da lei Orgânica propondo
alterações junto a composição dos conselhos
(que efetivem instrumentos de integração);
8. Exigir a aprovação de projeto de locais para
segregação e deposito de materiais reciclados
(Unidade residenciais coletivas, comerciais e
industriais);
9. Estimular o uso das águas pluviais nas
edificações públicas e particulares;
10. Adotar
instrumento
que
garanta
a
continuidade da priorização das obras
independentes das mudanças de governo;
11. Garantir a conservação de um espaço mínimo
de serviços públicos com a participação dos
técnicos municipais nos planos de terceirização;
12. Estudar a viabilidade de projeto de lei
promovendo a isenção de tarifas de água e
energia elétrica para os centros comunitários e
entidades de utilidade pública filantrópicas de
ação social;
13. Suprimir da Lei Orgânica o artigo que permite
doação de praças não urbanizadas;
14. Elaborar e implantar o Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
Urbanos;
15. Possibilitar a concessão de áreas públicas de
fundo de vale para propiciar a conservação e
inibir invasões desde que não comprometa as
Diretrizes dos parques lineares;
16. Priorizar a regularização fundiária na zona
oeste;
17. Proibir liberação da Saul Elkind para eventos
não oficiais de mais de um dia;
18. Proibir emancipação da região Norte do
Município de Londrina;
19. Fiscalizar indústrias que estão na região da
Comaves, visando diminuir o impacto de odor
exalado e dos resíduos;
20. Proibir expansão de loteamentos;
21. Proibir doações de praças;
22. Garantir a geração de alvarás de acordo com a
Lei de Zoneamento Urbano;
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23. Regulamentação do capítulo que dispõe sobre
estradas rurais da lei competente (sistema
viário);
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
1. Continuidade do programa de coleta seletiva
com a inclusão de catadores;
2. Prever no zoneamento atividades comerciais e
de prestadores de serviço;
3. Efetuar manutenção do programa de coleta
seletiva com inclusão de catadores;
4. Recolher entulhos e restos de construção nas
áreas de transbordo determinados pelo poder
público;
5. Revitalizar o centro de Londrina (com enfoque
no Bosque, melhoria na segurança e solução dos
problemas ambientais existentes – ex: pombos);
6. Melhorar a infra-estrutura e aparência dos
Distritos para cativar a agroindústria;
7. Criar estrutura física para os conselhos (Casa
dos Conselhos);
8. Manter o espaço para serviço local de maneira
que venha a constituir no futuro um complexo
de atendimento dos equipamentos sociais
(Saúde, Educação, assistência social, cultura,
lazer, esporte e etc.) nos loteamentos novos;
9. Fortalecer as instâncias deliberativas tais
como conselhos, associações e outras entidades
sociais através de construções de centros
comunitários para a realização de eventos,
cursos e outros com apoio logístico, locais
adequados e com secretaria;
10. Campanha de conscientização da comunidade
com o apoio do poder público para a
preservação dos equipamentos públicos;
11. Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaços públicos que são
subutilizados e/ou abandonados com programas
de conscientização da população;
12. Implantar e/ou melhorar a infra-estrutura
urbana (pavimentação, áreas de lazer, praças,
creche, escola, etc.) no Jd. Colúmbia e demais
regiões da zona oeste;
13. Descentralizar e desprivatizar os serviços e
espaços públicos;
14. Exigir que as escolhas dos terrenos para os
equipamentos sociais sejam realizadas na
diretriz por uma comissão de acompanhamento
dos técnicos das varias secretarias (SAUDE,
EDUCAÇÃO,
CULTURA,
ESPORTE,
ASSISTENCIA SOCIAL, SEMA, IPPUL,
ETC...);
15. Criar critérios para a escolha das áreas para a
construção dos equipamentos;
16. Garantir as áreas para escolas, creches, postos
atuais e futuros e aumento dentro de todos os
bairros;

17. Garantir a urbanização das praças de
Londrina, com equipamento adequado;
18. Analisar e rever espaços públicos existentes
para potencializar ou adequar as demandas
necessárias nos bairros (exemplo: Centros
comunitários no Jd. Do Sol);
19. Implantar e/ou melhorar a infra-estrutura
urbana (pavimentação, áreas de lazer, praças,
creche, escola, etc.) no Jd. Colúmbia e demais
regiões da zona oeste;
20. Criar novos espaços públicos para construção
e/ou ampliação de equipamentos urbanos
(associações, creches, escolas, etc.) Î Direito
de preempção;
21. Construir centros-comunitários onde houver
necessidade;
22. Ampliar os CRAS da região;
23. Construção de Centro Comunitário na região
do conjunto Farid Libos e outros bairros;
24. Descentralizar o atendimento do CEO nas
regiões;
25. Transformar a antiga COHAB em centro
comunitário;
Educação
1. Garantir educação ambiental nas escolas e
comunidades;
2. Viabilizar instituição de ensino superior na
região;
3. Implementar mais projetos na área de
educação e assistência social;
4. Criar escola técnica de agroindústria;
5. Criar centro com educação integral com
atividades diversificadas (cultura, esporte, etc)
integrado na instituição de ensino;
6. Implementar nas Escolas Públicas, um
trabalho de conscientização ambiental com
atividades práticas;
7. Reformar as escolas municipais da região;
8. Criar projetos sociais que atendam crianças e
adolescentes em horário “extra-turnos”;
9. Criação de creches - em todos os distritos que
inexistem, tais como: São Luiz, Lerroville,
Espírito Santo, Regina;
10. Proporcionar as crianças e adolescentes,
educação de qualidade em tempo integral,
articulando trabalho com outras faixas etárias;
Cultura e lazer
1. Revitalizar e urbanizar as praças;
2. Potencializar o calendário festivo de Londrina
e região, promovendo festas temáticas (festa do
doce, festa do artesanato etc.);
3. Implementar mais projetos na área de
educação e assistência social;
4. Revitalizar fundos de vale transformando em
área de lazer;
5. Conservar e preservar as vilas históricas de
Londrina (Vila Casoni, Vila Nova, Vila Yara,
Vila Brasil e outros);
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6. Propiciar urbanização sustentável dos fundos
de vales (com áreas de lazer, recreação,
esportes, pescaria, pista de caminhada, ciclovia
e outros) que não fizerem parte da Área de
Preservação Permanente (APP);
7. Conservar, preservar e embelezar as praças
através de parceria municipal com associação de
bairros e/ou empresas;
8. Colocar “super-poste” no campo de futebol do
Jardim Santiago;
9. Criar espaços alternativos para os eventos
(praça do Aquiles, praça do Semiramis, atrás
dos predinhos, ao lado do Muffato, campo do
Sebastião de Mello, etc);
10. Revitalizar fundos de vale transformando em
área de lazer;
11. Estudar a possibilidade de utilizar praças nos
locais onde não existe área destinada para
equipamentos sociais, consultando a população
local;
12. Estimular para novos loteamentos o
compromisso das loteadoras de construir áreas
públicas de lazer, praças, etc.;
13. Criar centro com educação integral com
atividades diversificadas (cultura, esporte, etc)
integrado na instituição de ensino;
14. Propiciar urbanização sustentável dos fundos
de vales (com áreas de lazer, recreação,
esportes, pescaria, pista de caminhada, ciclovia
e outros) que não fizerem parte da Área de
Preservação Permanente (APP);
15. Reservar área de cultura e lazer cedidos por
empresas (supermercados, Shoppings, etc.);
16. Estudar a transformação em área urbana dos
lotes atualmente destinados a lazer sem uso
rural fora da atual área urbana e expansão
urbana de Londrina;
17. Criar e/ou utilizar otimizando as existentes,
áreas de lazer recreação e esportes para
utilização das crianças e adolescentes nos
bairros;
18. Criar áreas de lazer específicas e melhor
distribuídas na cidade;
19. Fazer uma área para realização dos grandes
eventos da região;
20. Construir pista de caminhada e ciclismo em
todos os distritos;
21. Melhorar a condição dos campos de futebol
(infra-estrutura e vestiários) onde existem e
construir onde não existem;

Saúde
1. Descentralizar o atendimento do CEO nas
regiões;
2. Construir Postos de Saúde com infra-estrutura
em
todos
os
distritos
necessitados
(medicamentos, materiais de limpeza e
profissionais
especializados,
melhor
atendimento e maior período de atendimento);
Habitação
1. Realocar as ocupações irregulares de fundos
de vales em terrenos vazios (particulares e
públicos) quando possível no próprio bairro;
2. Construção de moradias com infra-estrutura
completa nos distritos conforme demanda e
necessidades;
3. Incentivar loteamentos, inclusive de interesse
social, na Zona urbana dos distritos, com todas
as infra-estruturas adequadas.

Segurança pública
1. Melhorar a segurança na região;
2. Implementar patrulhamento contínuo em todos
os distritos, em forma de rodízio, de preferência
com policias do 5 º batalhão;
3. Estabelecer diretrizes e políticas para a área de
segurança.
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Sistematização, representações gráficas e análise da distribuição das propostas pelos eixos e sub-eixos
temáticos
EIXOS TEMÁTICOS DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS
Eixo 1: Sustentabilidade para o desenvolvimento urbano, rural e regional
Planejamento e Gestão
Proteção ambiental
Áreas verdes e arborização
Produção agrícola
Indústria, comércio e turismo
Geração de emprego e renda
Capacitação e qualificação
Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Conselhos
Controle social
Acesso a informação
Intersetoriedade
Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento, energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade

Nº DE PROPOSTAS
116
30
29
10
13
22
9
3
54
10
23
10
11
4
118

Mudanças na legislação

52
21
12
3
7
9
14
103
5
10
19
46
23

Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos, comunitários e habitação de interesse social

64

Equipamentos públicos

25
10
21
3
2
3

Trânsito e sistema viário
Transporte coletivo
Pavimentação
Iluminação pública
Saneamento básico
Drenagem urbana
Resíduos sólidos urbanos
Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Estatuto da cidade
Estudo de impacto de vizinhança
Uso e ocupação do solo
Fiscalização

Educação
Cultura e lazer
Segurança pública
Saúde
Habitação
Total de propostas

459
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O gráfico abaixo representa a
distribbuição, em termos
t
percenntuais, das 459
propoostas feitas na fase das pré-cconferências:

emprego e renda
(
qualificação (2%).

(8%
%),

e

capaccitação

e

Eixo 1: Suustentabilidade para
p o desenvollvimento
urbano, rural e regional

Propostass das Pré-conferrências
por eixos temáticoss

2%
4%
14
25
5%

8%
26%
19
9%

22%
12%

25%

11%
26%

1%

Eixo 1: Sustentabbilidade para o deesenvolvimento
E
u
urbano,
rural e reegional.
E
Eixo
2: Gestão deemocrática da ciddade.

E
Eixo
3: Código de
d obras e posturaas.
Eixo 4: Infra-estrrutura de saneameento,
E
e
energia,
comuniccação, sistema viáário, transporte
e mobilidade.
a
Eixo 5: Legislaçção urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipam
mentos sociais: púúblicos,
comunitários e habitação
h
de interresse social.

Observva-se, no quaadro e no grááfico,
que a maior concenntração de proopostas ficouu nos
eixos 4 — Infra-esttrutura de sanneamento, eneergia,
comunnicação, sisstema viárioo, transportee e
mobillidade (118 propostas = 26%) e 1 —
Sustenntabilidade paara o desenvoolvimento urbbano,
rural e regional (116 propoostas = 25%
%) ,
praticcamente empaatados. Em seguida estãoo os
eixos 5 — Legisllação urbanísstica e ambieental
(103 propostas = 22,45%), 6 — Equipameentos
sociaiis: públicos, comunitárioss e habitaçãoo de
intereesse social (664 propostas = 13,95%), 2 —
Gestãão democráticca da cidade (54 propostaas =
11,76%) e, por úlltimo, o eixo 3 — Códigoo de
obras e posturas (4 propostas = 0,87%).
0
Olhando para
p
dentro de cada um dos
eixos temáticos, temos a seguinte
s
situação
(gráficos na páginaa seguinte):
No eixo 1 o maior núm
mero de propoostas
referee-se a planejam
mento e gestãão (26%), segguido
pela proteção
p
ambbiental (25%)), áreas verddes e
arboriização (19%), produção agrícola (11%),
indústtria, comércioo e turismo (9%),
(
geraçãoo de

9%

Planejamentto e Gestão
Proteção am
mbiental
Áreas verdess e arborização
Produção ag
grícola
Indústria, co
omércio e turismo
o
Geração de emprego
e
e renda
Capacitação e qualificação

No que
q se refere à Gestão demo
ocrática da
cidade — eixxo 2, a maiooria das prop
postas são
referentes ao controle sociaal (43%). Dep
pois vêm a
intersetorialiddade (20%), o acesso à in
nformação
(19%), e quesstões relativas aos Conselho
os (18%).
O eixo 3 — Código de obbras e posturas — não
possui
p
sub-diivisões temátticas internas, portanto
não
n gera gráfiico.
Eixoo 2: Gestão Dem
mocrática da cid
dade

18%

20%

19%
43%

Conselho
os
Controle social
Acesso a informação
Intersetorriedade
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Quanto aoo eixo 4, abaaixo, o trânsiito e
sistem
ma viário é o tema que concentra o maior
m
númerro de proppostas (44%)), seguido pelo
transpporte coletivoo (18%), os resíduos sóllidos
urbannos (12%) a pavimenttação (10%)), a
drenagem urbana (8%), o saaneamento báásico
(6%), e por últimoo a iluminaçãoo pública (2%
% das
propoostas).
Eixo 4: Innfra-estrutura dee saneamento,
energia, com
municação, sisttema viário,
trannsporte e mobiliidade

Por fim, no eixoo 6 — Equiipamentos
sociais: públicos, comuniitários e hab
bitação de
interesse sociial, 39% das ppropostas refeerem-se ao
conjunto doss espaços, serrviços e equiipamentos
públicos,
p
33%
% dizem respeeito especificamente às
políticas
p
púbblicas e equippamentos de cultura e
lazer, 15% às políticcas e equiipamentos
educacionais. O restannte das prroposições
relacionam-see às áreas de ssegurança púb
blica (5%),
habitação (5%
%), e saúde (5%
%).
Eixo 6: Equipamentos socias: público
os,
c
comunitários
e habitação

12%
8%

33%
%

6%

44
4%

2%

5%
%

15%
%

10%
%

5%

18%

39%
%
T
Trânsito
e sistemaa viário

Tran
nsporte coletivo

P
Pavimentação

Ilum
minação pública

S
Saneamento
básicco

Dren
nagem urbana
Equipamen
ntos públicos
Cultura e laazer
Saúde

R
Resíduos
sólidos urbanos

Educação
Segurança públiica
Habitação

No 5º eixo
e
temáticoo — Legislação
urbannística e ambieental, a maiorr concentraçãão de
propoostas recaiu sobre a fiscalização (455%),
seguidda pelas mudaanças na legisslação (22%),, uso
e ocuppação do soloo (18%), os esstudos de imppacto
de viizinhança (100%), e o Esttatuto da Ciddade
(5%).
E
Eixo
5: Legislaação urbanísticaa e ambiental
5%

%
10%
22
2%

18%

45%

Estatuto da cidade
Estudo de
d impacto de vizzinhança
Uso e occupação do solo
Fiscalizaação
Mudançaas na legislação
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1.4.4 Propostas da 1ª Conferência do plano Diretor Participativo
Na Conferência foram aprovadas 217 propostas, assim distribuídas pelos eixos e sub-eixos
temáticos:
I CONFERÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Eixo
Nº de propostas
Eixo 1: Sustentabilidade para o desenvolvimento urbano, rural e regional

63

Planejamento e gestão
Proteção ambiental
Áreas verdes e arborização
Produção agrícola
Indústria, comércio e turismo
Geração de emprego e renda
Capacitação e qualificação

20
7
11
4
6
7
8

Eixo 2: Gestão democrática da cidade

26

Conselhos
Controle social
Acesso à informação
Intersetoriedade

9
8
6
3

Eixo 3: Código de obras e de posturas

5

Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento, energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
Transporte coletivo
Pavimentação
Iluminação pública
Saneamento básico
Drenagem urbana
Resíduos sólidos urbanos

51
22
8
6
1
1
6
7

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental

39

Estatuto da cidade
Estudo de impacto de vizinhança
Uso e ocupação do solo
Fiscalização
Mudanças na legislação
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos, comunitários e habitação de interesse
social
Equipamentos públicos
Educação
Cultura e lazer
Segurança pública
Saúde
Habitação

5
2
9
15
8

TOTAL DE PROPOSTAS

217
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O gráfico abaixo possibilita a
visuallização, em
m termos percentuais, da
distribbuição das proopostas pelos eixos temáticoos.
Prospostas daa 1ª Conferênciia do PDPML,
p eixos temátiicos
por

15%
29%

18%

12%
24%

2%

Eixo 1: Sustentabbilidade para o deesenvolvimento
E
u
urbano,
rural e reegional.
E
Eixo
2: Gestão deemocrática da ciddade.
E
Eixo
3: Código dee obras e posturass.
Eixo 4: Infra-estrrutura de saneameento,
E
e
energia,
comuniccação, sistema viáário, transporte
e mobilidade.
a
Eixo 5: Legislaçção urbanística e ambiental.
Eixo 6: Equipam
mentos sociais: púúblicos,
comunitários e habitação
h
de interresse social.

Mais adiannte se fará a comparação entre
e
os resultados
r
d
das
pré-confferências e da
conferrência. Antees vejamos quais foram
m as
propoostas feitas naa conferência, em cada um
m dos
eixos e sub-eixos.
Relaçção das propoostas da Confferência
Eixo 1 - Sustentab
bilidade para o
desen
nvolvimento urbano,
u
rurall e regional
Planeejamento e geestão
1.
Promover a integraação entre os
municcípios que deeverão compoor o projeto Arco
A
Nortee, tendo como compromissoo desenvolvim
mento
sustenntável;
Promover a integração das propostaas do
2.
Planoo Diretor Paarticipativo, do
d Projeto Arco
A
Nortee, do Fórum de
d Desenvolvvimento e dem
mais
políticcas públicass, desde quue garantam
m o
desennvolvimento loocal e sustentáável;
3.
Adotar a bacia hiddrográfica como
c
unidade de planeejamento e gestão
g
nas áreas
á

urbana,
u
rural e regional, gaarantindo a paarticipação
b-bacias;
da população através dos coomitês de sub
4.
Elaborar e implem
mentar o Plan
no Diretor
de Arborizaçãão Urbana;
5.
Fortaalecer a estrrutura de peesquisa e
planejamento
p
do municcípio, inclussive com
participação
p
d outros órgããos de pesquissa;
de
6.
Estabbelecer um plano de errad
dicação de
pragas
p
urbanaas (pombos, ccupins, etc) e de
d manejo
de pequenos e grandes anim
mais;
7.
Consservar e preeservar as co
onstruções
históricas de Londrina;
L
8.
Garaantir que a divisão dee bairros
proposta
p
peelo IPPUL contemple questões
históricas, cuulturais, sócio-econômicaas, bacias
hidrográficas,, infra-estrutuura do sistema viário e
interesses com
muns da comuunidade;
mecanismos
de
9.
Estabbelecer
acompanhameento da explooração e das formas
f
de
captação, manutenção
m
e monitoram
mento dos
aqüíferos no âmbito do m
município, priv
vilegiando
seu potencial turístico;
10.
Fazeer o mapeam
mento e geren
nciamento
das nascentess e poços existtentes, com fiscalização
dos conselhoss distritais e C
Conselho Municipal do
Meio Ambiennte;
11.
Avalliar preventivvamente o im
mpacto dos
condomínios horizontais e loteamentoss fechados
na
n rotina dass comunidadees evitando problemas
p
como a retiraada das praças e áreas dee lazer, o
aumento da crriminalidade e do tráfego;
12.
Proppor e estimuular que as empresas
elaborem proogramas, projeetos, planos e ações de
responsabilidaade social, vissando apoiar a inclusão
social e cultuural no âmbiito do município, com
ênfase no agroo negócio nass comunidadess rurais;
13.
Prom
mover
a
instalaçãão
de
estabelecimenntos comerciaais e serviçoss públicos
inexistentes com
c
parceria dos órgãos municipais,
m
empresas privvadas e assocciações e inteensificar a
segurança em
m todos os distrritos;
14.
Planeejar e foomentar o turismo,
incentivando o potencial tuurístico do Rio
o Tibagi e
do meio ruraal, buscando aalternativas de
d geração
de trabalho e renda no M
Município, dee forma a
promover
p
o desenvollvimento su
ustentável,
preservando
p
a identidade ccultural e min
nimizando
o impacto am
mbiental;
15. Elaborar,, implantar e rever periodiccamente o
Plano Diiretor de Resíduos Sólidoss Urbanos
de Londrrina integrado à região;
16. Elaborar,, implantar e rever periodiccamente o
Plano Dirretor de Transsportes;
17. Elaborar,, implantar e rever periodiccamente o
Plano de
d Gestão Energético Municipal
M
(PGEM);;
18. Garantir que a plantaa de valores e a planta
cadastral sejam revvistas e atualizadas
a
anualmennte por equipee multidiscipliinar;
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19. Regulamentar a implantação de novos
parcelamentos ao longo dos mananciais de
abastecimento;
20. Modificar sistema de aprovação e analise de
projetos de edificação buscando eficiência
quanto ao seu tempo de aprovação.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Proteção ambiental
Fomentar o estudo e o uso de alternativas
energéticas renováveis;
Incentivar novas alternativas de captação e
reaproveitamento da água, gerando trabalho
nestas áreas (centro tecnológico/parque
industrial) valorizando produtos e técnicas;
Refazer os projetos de captação de água da
concessionária, garantindo a proteção destas
áreas;
Reativar a central de moagem articulada com
o programa de revitalização de fundos de
vale e com o programa de resíduos sólidos;
Recolher entulhos e restos de construção nas
áreas de transbordo determinados pelo poder
público;
Promover o plantio e preservação das matas
ciliares em todos os distritos, com subsídio
do Estado e Município para todos os
agricultores;
Identificar as jazidas de moledo nas diversas
regiões rurais, verificar as formas legais de
sua utilização e a possibilidade de utilizar o
instrumento da utilidade pública para sua
extração e aquisição.
Áreas verdes e Arborização
Elaborar Plano de Arborização adequado,
utilizando critérios técnicos na substituição
de espécies e no plantio de árvores nativas da
região com a participação da comunidade no
processo de escolha;
Transformar
áreas
impróprias
para
loteamentos, como a Fazenda Refúgio em
áreas de lazer, trabalho social e proteção
ambiental;
Intensificar as ações de monitoramento,
controle de poda e plantio periódicos;
Desenvolver estudo técnico para paisagismo
na área gastronômica do Heimtal articulado
aos serviços que são prestados na região;
Revitalizar os fundos de vale transferindo as
famílias que estão instaladas nestes locais;
Adequar e garantir a preservação dos fundos
de vale que não fazem parte da Área de
Preservação Permanente (APP) promovendo
a urbanização sustentável destes com áreas de
lazer, recreação, esportes, pescaria, pista de
caminhada, ciclovia e outros;
Revitalizar o centro de Londrina com
melhoria na segurança e solução de
problemas ambientais, com enfoque no
Bosque;

8.

Restabelecer parceria do poder público com a
iniciativa privada e comunidade organizada
para recuperar, preservar, conservar e
urbanizar espaços públicos como praças,
parques, canteiros centrais, fundos de vale e
outros;
9. Estender a política de resíduos sólidos para a
zona rural, distritos, patrimônios, reserva
indígena do Apucaraninha;
10. Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaços públicos que são
subtilizados
e/ou
abandonados
com
programas de conscientização da população;
11. Recuperar áreas degradadas e urbanizá-las,
nos fundos de vale conforme os casos,
priorizando aqueles locais onde há indicação
de problemas epidemiológicos.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

Produção agrícola
Criar “cinturão de proteção” dos moradores
dos distritos contra o uso de agrotóxicos;
Estimular a produção orgânica;
Conscientizar os produtores para adoção de
práticas conservacionistas baseada em micro
bacias (curva de nível);
Desenvolver pesquisa para melhorar a
produção de hortifrutigranjeiros nas pequenas
propriedades, priorizando a agricultura
orgânica.
Indústria, comércio e turismo
Incentivar o turismo, ressaltar os atrativos
existentes no município e região como o
turismo rural nos distritos, patrimônio
histórico e potencializar o calendário festivo
de Londrina e região;
Criar e estimular pólos comerciais nas várias
regiões do município visando o seu
desenvolvimento;
Flexibilizar o horário de funcionamento do
comércio no município conforme o
entendimento
entre
os
comerciantes,
sindicatos da classe e poder público, ouvindo
a comunidade;
Desenvolver uma política de incentivo para a
agroindústria criando mecanismos de
comercialização da produção local;
Revitalizar o parque industrial da região
oeste;
Desenvolver um estudo aprofundado sobre
transporte coletivo específico para incentivar
o turismo aproveitando o patrimônio
histórico e outros;

Geração de emprego e renda
Criar agências comunitárias de informações
de empregos em todas as regiões;
Incentivar a criação de cooperativas de
crédito, trabalho, comercialização, produção
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3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

e beneficiamento para pequenos agricultores
da Zona Rural;
Criar incentivos que possibilitem aos
pequenos produtores adquirir equipamentos
adequados a sua realidade;
Criar incentivos para implantação de agroindústrias nos distritos, para geração de
emprego e renda com qualificação e
capacitação de mão de obra;
Implementar programas de incentivo a
economia solidária no que se refere a
finanças solidárias, estrutura física para
produção e disponibilização de espaços para
a comercialização;
Fortalecer a Avenida das Nações (Anel do
Emprego) com ocupações para empregos;
Mapear galpões fechados, públicos e
privados, para as atividades de geração de
renda;
Capacitação e qualificação
Fomentar programas de educação ambiental
envolvendo os estudantes, técnicos de meio
ambiente, universidades e organizações
ambientais;
Viabilizar instituição de ensino superior
público na região norte, e onde houver
necessidade;
Estimular pesquisas em novas tecnologias de
pavimentação das estradas rurais;
Garantir a pesquisa e assistência técnica para
agricultura familiar ou em grupos de
pequenos agricultores;
Desenvolver trabalho de conscientização
ambiental com atividades práticas nas
escolas;
Qualificar o corpo técnico da prefeitura
através de cursos de aperfeiçoamento e
aprimoramento profissional;
Proporcionar capacitação profissional a baixo
custo para a população, de acordo com as
demandas
regionais
(mercado),
com
prioridade para as comunidades rurais;
Realizar campanha de conscientização
visando a preservação ambiental em escolas
na comunidade rural.

Eixo 2 – Gestão democrática da cidade
Conselhos
1. Estimular a participação coletiva da
população na gestão democrática da cidade;
2. Fortalecer a ação dos conselhos e promover a
sua integração através de um fórum dos
conselhos municipais de políticas públicas,
constituídas por representantes de todos os
conselhos;
3. Modificar a estrutura de todos os conselhos
municipais para que os mesmos tenham
poder deliberativo;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Ampliar
o
conselho
municipal
de
planejamento urbano com a inclusão de
representantes da SEMA, S. Educação e
CMTU, da sociedade civil organizada das
diferentes regiões do município e das pessoas
com deficiência;
Disponibilizar espaço físico, estrutura e
logística para o funcionamento e integração
dos conselhos (Casa dos Conselhos);
Reiterar a criação do Conselho da Cidade,
com caráter deliberativo, com representação
de todas as regiões do município e do
conselho regional quando constituído;
Constituir o Conselho Regional das Cidades
com representação dos municípios do Projeto
Arco Norte, municípios que compõe a bacia
hidrográfica e do Conselho Municipal da
Cidade;
Criar o Conselho Municipal do Transporte
Coletivo com representação de gestores,
usuários, trabalhadores do transporte coletivo
e concessionárias, garantindo 50% de
representação ao segmento dos usuários;
Criar o Conselho Municipal de Trânsito com
representação do 5º BPM, DETRAN, CMTU,
IPPUL, Secretaria de Obras, SEMA, Moto
taxistas, taxistas, usuários, Concessionárias
de Transporte Coletivo, ANTT, DSTC, DER,
conselhos comunitários de segurança, e
órgãos afins;
Controle social
Propiciar a participação da sociedade
buscando garantir o controle social nas
concessões de serviços públicos e planos
setoriais visando:
1.1. O acesso universal ao nível do consumo
essencial;
1.2. Qualidade satisfatória dos serviços,
prevenindo
abusos
do
poder
monopólico, como aumentos abusivos
de preços e restrições de ofertas;
1.3 Viabilidade econômica, social e
financeira da prestação dos serviços;
1.4. Eficiência na prestação dos serviços e na
alocação dos recursos (eficiência
produtiva),
inclusive
inovações
tecnológicas;
1.5. Participação da sociedade no processo
de regulação e fiscalização dos serviços
reduzindo os riscos de captura e as
assimetrias entre usuários e prestadores
dos serviços;
1.6. Utilização
dos
instrumentos
e
informações disponíveis sobre a
prestação dos serviços, assegurando a
transparência e reduzindo as assimetrias
entre os agentes envolvidos no processo;
1.7. Estímulo ao aumento da competição;
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1.8. Implementação
de
índices
para
acompanhamento e monitoramento da
prestação dos serviços e sua eficácia;
2. Incorporar os instrumentos do Estatuto
da Cidade no Plano Diretor Participativo
utilizando-os para evitar a especulação
imobiliária, com mecanismos como a
ocupação dos vazios urbanos do
município,
desapropriação,
IPTU
progressivo, utilização compulsória, etc.;
3. Criar instrumento de avaliação dos
serviços de fiscalização, qualificar os
fiscais, reestruturar e integrar o sistema
de fiscalização;
4. Estudar e propor, com o objetivo de
implementar, um modelo de gestão
pública do município buscando uma
forma que responda com maior
eficiência e eficácia nas ações do poder
público, com a participação das
servidoras e servidores;
5. Conscientizar a população sobre a
importância das audiências públicas,
realizando-as em horários adequados à
realidade da comunidade, propiciando e
garantindo uma maior participação;
6. Propor à Câmara Municipal que a
aprovação do plano diretor seja realizada
em sessão extraordinária com horário
adequado
às
possibilidades
de
participação da comunidade;
7. Criar comissão de controle social para
avaliação da qualidade dos serviços
terceirizados do município que garanta a
participação da comunidade e do corpo
técnico municipal no gerenciamento das
atividades e, ainda, que os serviços
públicos de caráter permanente só
possam
ser
terceirizados
temporariamente;
8. Promover
cursos
de
formação,
capacitação de líderes comunitários para
contribuir com o desenvolvimento do
Município de Londrina;

1.

2.

3.

4.

Acesso à informação
Garantir informações sobre a gestão da
cidade de forma transparente, democrática e
com ampla divulgação;
Implementar,
com
urgência,
o
geoprocessamento de Londrina, mantê-lo
atualizado e disponível para toda a
população;
Integrar as informações e banco de dados da
PML e disponibilizar a todas secretarias,
através
de
um
cadastro
único
georeferenciado;
Criar base única de dados e informações do
Município com acesso a toda a população;

5.

6.

1.

2.
3.

Disponibilizar gratuitamente a legislação
municipal para todos os contribuintes através
de manuais, cartilhas, em meio digital e
internet, etc.;
Criar e disponibilizar manuais de boas
práticas tais como padronização de
construção, calçadas, arborização, limpeza
urbana, resíduos, etc.;
Intersetorialidade
Desenvolver ações interdisciplinares de
conscientização da população para o uso dos
serviços públicos, equipamentos, praças;
Integrar o corpo técnico nas ações entre as
secretarias, autarquias e concessionárias;
Garantir a articulação das secretarias
utilizando o conceito de território como
unidade de planejamento, fortalecendo o
trabalho intersetorial e entre as secretarias.

Eixo 3 – Código de obras e posturas
1. Rever a acessibilidade das pessoas com
deficiência nos edifícios públicos e privados
comerciais;
2. Estabelecer um prazo para os edifícios
públicos e privados comerciais fazerem as
modificações seguindo os padrões do decreto
nº 5.296 que regulamenta as leis federais nº
10.048 e nº 10.098; (decreto em anexo);
3. Utilizar as normativas do Ministério da Saúde
(ANVISA) como parâmetro para análise e
aprovação de projetos de estabelecimentos
assistenciais de saúde;
4. Discriminar as atividades comerciais e de
prestação de serviços na lei de zoneamento;
5. Rever e atualizar o código de obras visando
adequá-lo à técnicas e legislações.
Eixo 4 - Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e Sistema Viário
Estabelecer a estruturação macro viária da
cidade (perímetro urbano e expansão), com a
definição do traçado do anel de integração,
das vias estruturais, vias arteriais, vias
coletoras e vias locais, com o objetivo de
promover a mobilidade nos deslocamentos
intra e interurbanos, e integrando os diversos
modos de transporte;
2. Regulamentar a circulação de veículos de
grande porte na região central com perímetro
e horários pré-determinados;
3. Definir locais e horários para operação de
carga e descarga na região central;
4. Implantar sistema ciclo viário (ciclovias,
ciclo faixas, bicicletários e sinalização)
integrado aos terminais do transporte público
coletivo;
1.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Proporcionar maior segurança e conforto aos
deslocamentos realizados à pé, ampliando e
melhorando as condições de circulação de
pedestres e de pessoas com deficiência ou
restrição de mobilidade;
Estabelecer nova legislação de pólos
geradores de tráfego (PGT), direcionando sua
implantação às vias com grande capacidade
de tráfego e condicionando a aprovação
destes empreendimentos a uma análise dos
impactos e à execução de obras que os
minimizem;
Substituir os controladores semafóricos
eletros-mecânico por eletrônicos e instalar
Central de Controle de Tráfego em Área
(CTA);
Definir a programação semafórica da área
central com planos diferenciados e onda
verde, com a inclusão de fase para travessia
de pedestres;
Promover estudos e levantamentos para
implantação e/ou adequação da sinalização
para pedestres em vias movimentadas,
considerando as necessidades das pessoas
com deficiência;
Trocar os semáforos convencionais onde haja
vídeo vigia para o semáforo gradativo;
Implantar sinalização indicativa, turística e
ambiental nas principais vias do município;
Operacionalizar
os
equipamentos
de
fiscalização eletrônica de velocidade nas vias
com elevado fluxo de veículos e/ou de
acidentes;
Estabelecer políticas e mecanismos de
restrição de trânsito de veículos na área
central;
Disciplinar a oferta de locais de
estacionamento, em área públicas e privadas,
de modo compatível com as propostas de uso
e ocupação do solo;
Criar mecanismos de incentivo aos
estacionamentos de veículos próximos aos
terminais de integração de bairros;
Implantar campanhas de conscientização para
as pessoas deixarem de usar carros no centro
da cidade;
Ampliar e conservar placas com os nomes
indicativos das ruas nas esquinas dos bairros
do município;
Sinalizar com placas os locais onde ocorrem
acidentes com animais silvestres;
Elaborar projeto e buscar recursos para a
construção e manutenção de transposições
em desnível (pontes e viadutos) no
cruzamento das vias de tráfego intenso;
Substituir as pontes de madeira por materiais
adequados e com maior longevidade, visando
à segurança do usuário;

21. Construir pontes sobre os córregos que
possibilitem a ligação entre os bairros e
comunidades urbanas e rurais;
22. Reativar a Balsa do Rio Tibagi para
transporte de pessoas e veículos de passeio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

4.

Transporte Coletivo
Priorizar, na ordenação do sistema viário, a
circulação do transporte coletivo sobre o
transporte individual, conforme demanda de
transporte, capacidade e função da via;
Incentivar no sistema de transporte coletivo o
uso de tecnologias veiculares que reduzam a
poluição ambiental e elevem as condições de
conforto,
qualidade,
humanização
e
segurança dos passageiros;
Adequar a oferta de transporte coletivo à
demanda, inclusive em relação a capacidade
do veiculo, compatibilizando com as
diretrizes de uso e ocupação do solo,
contribuindo para o fortalecimento das
diversas atividades nos bairros;
Adequar gradativamente a frota de transporte
coletivo às necessidades de passageiros com
deficiência, inclusive garantindo o acesso
com cão guia;
Realizar estudo sobre a demanda de
passageiros de táxi, estabelecendo nova
distribuição das vagas existentes na cidade;
Integrar na análise das diretrizes de
loteamento e parcelamento do solo as
diretrizes para o sistema de transporte;
Integrar nas políticas de desenvolvimento do
turismo as diretrizes do transporte coletivo;
Implementar a adequação dos terminais de
integração às pessoas com deficiência.
Pavimentação
Estabelecer padrões de construção de
calçadas conforme projeto “Calçada para
todos” definindo as vias para a implantação
da “Calçada Tátil” e da “Calçada Ecológica”,
no caso da não adequação por parte do
proprietário publico ou privado incluir na lei
municipal mecanismos para execução da obra
pela Prefeitura e posterior cobrança;
Tornar obrigatório a aprovação do projeto de
calçada juntamente com a aprovação do
projeto arquitetônico na Secretaria de Obras,
para sistematizar a fiscalização e o visto de
conclusão da obra;
Elaborar mecanismos legais para que os
passeios e logradouros públicos já
pavimentados implantem pisos drenantes e
faixas táteis;
Adotar modelos de gestão, em conjunto com
a comunidade, para os programas de
pavimentação e de manutenção, buscando
superar as carências de infra-estrutura das
vias públicas;
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5.

6.

Buscar novas tecnologias, materiais e
métodos executivos de pavimentação, para
barateamento das obras, ampliação da
permeabilidade das áreas pavimentadas
causando menos danos ao meio ambiente;
Desenvolver programa de pavimentação para
a zona rural.

5.

6.

7.
1.

1.

Iluminação pública
Garantir o conforto e a segurança da
população e do patrimônio público,
assegurando adequada iluminação noturna
nas vias, calçadas e logradouros públicos,
iluminando os pontos escuros da cidade,
modernizando e buscando maior eficiência.
Saneamento básico
Estabelecer
metas
progressivas
de
atendimento, regularidade e qualidade no
sistema de abastecimento de água e no
sistema de tratamento de esgotos mediante
entendimentos com a concessionária.

Eixo 5 - Legislação urbanística e ambiental

1.
2.

3.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

Drenagem urbana
Regulamentar os sistemas de retenção de
águas pluviais nas áreas privadas e públicas
controlando os lançamentos de modo a
reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem
urbana;
Implantar medidas visando garantir o
equilíbrio entre a absorção, retenção e
escoamento de águas pluviais;
Realizar a manutenção das bocas-de-lobo e
galerias pluviais;
Implantar medidas de prevenção e de
elementos construídos bem como limpeza, e
manutenção dos cursos d’água, canais e
galerias para complementação do sistema de
drenagem;
Elaboração e implementação de um programa
de drenagem eficiente;
Incentivar moradores adequar a área de
infiltração em volta da arborização urbana
considerando os aspectos ambientais e de
acessibilidade;
Resíduos Sólidos Urbanos
Aprovar locais para separação e deposito de
materiais recicláveis provenientes dos
resíduos sólidos em unidades residenciais
coletivas, comerciais e industriais;
Estimular o uso, reuso e reciclagem de
resíduos em especial ao reaproveitamento de
resíduos inertes da construção civil, inclusive
nas estradas rurais;
Intensificar o programa de coleta seletiva dos
resíduos sólidos domiciliares com a inclusão
de catadores;
Criar condições para implantar e ampliar
barracões de reciclagem no Município;

Adotar procedimentos que exijam locais
adequados destinados a depósito e coleta dos
resíduos sólidos domiciliares em edifícios;
Implantar plano de resíduos sólidos, das ATT
(Área de Transbordo e Triagem), englobando
projetos como carroceiros comunitários, catatreco com dia marcado;
Exigir que os proprietários apresentem um
plano de gestão de resíduos da construção
civil e/ou de resíduos da saúde, quando da
aprovação de projetos de construção, reforma
e ampliação;

4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.

Estatuto da Cidade
Incorporar
nas
leis
municipais
os
instrumentos do Estatuto da Cidade;
Garantir que as áreas vizinhas aos
equipamentos urbanos públicos sejam
utilizadas para a sua ampliação aplicando os
instrumentos do Estatuto da Cidade;
Induzir a ocupação terrenos vazios utilizando
os instrumentos do Estatuto da Cidade;
Utilizar os instrumentos do Estatuto da
Cidade e buscar recursos para a viabilização
dos
alargamentos,
duplicações
e
prolongamentos das vias com elevado tráfego
de veículos (estruturais e arteriais);
Utilizar os instrumentos do Estatuto da
Cidade e buscar recursos para a viabilização
das adequações de geometria nos pontos
críticos identificados na análise estatística de
acidentes e na análise volumétrica de tráfego,
e os acessos aos bairros;
Estudo de Impacto de Vizinhança
Exigir a elaboração de relatório de impacto
de vizinhança para a aprovação de
condomínios, clubes, indústrias, etc.;
Ampliar a abrangência do EIV (Estudo do
Impacto de Vizinhança) para toda área do
município e elaborar estudos para estabelecer
critérios para delimitar quais os tipos de
atividades permitidas e a complexidade do
estudo a ser feito de acordo com a zona.
Uso e ocupação do solo
Garantir que nos processos de parcelamento
urbano e regularização fundiária as áreas
destinadas a praças sejam urbanizadas e os
fundos de vale recuperados;
Promover justiça social através do
desenvolvimento gerado pelo uso do solo,
garantindo a efetiva implantação e
monitoramento do zoneamento baseado em
estudos técnicos;
Priorizar a regularização fundiária no
município de Londrina;
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Utilizar os instrumentos tributários visando
ocupação dos vazios urbanos;
Exigir o cumprimento da lei do zoneamento
após a sua aprovação;
Garantir que as alterações de zoneamento
sejam efetuadas com parecer técnico
favorável dos órgãos responsáveis e dos
conselhos afins quando da revisão do Plano
Diretor Participativo;
Garantir que a expedição de alvará de
funcionamento das empresas esteja de acordo
com a Lei de Zoneamento Urbano e
legislação ambiental;
Rever o zoneamento nos distritos;
Garantir a função social dos terrenos vazios.
Fiscalização
Estabelecer mecanismos para punir as
indústrias
que
estão
impactando
negativamente o lugar onde as atividades
estão instaladas;
Exigir o cumprimento das Leis que regem o
Trânsito de pedestres (ex: cadeirantes) na
cidade, principalmente nos bairros;
Fiscalizar e obrigar as empresas poluidoras
que estão funcionando em regiões
inadequadas a minimizar o impacto
ambiental e recuperar os danos de forma
imediata, propor sua transferência para área
mais adequada, criando mecanismos de
mitigação, compensação e autuação destas
empresas;
Fiscalizar fundos de vale para evitar
ocupação irregular, com envolvimento da
comunidade e principalmente dos órgãos
públicos;
Fiscalizar e regularizar a situação dos ferros
velhos do município;
Fiscalizar e normatizar comércio e serviço
nas zonas residenciais;
Ampliar fiscalização no sentido de atender
corretamente a aplicação das leis municipais;
Fiscalizar e orientar o aterramento correto das
fossas inutilizadas após a ligação da rede de
esgoto;
Fiscalizar as indústrias com relação à
poluição atmosférica;
Incrementar a fiscalização, notificar e autuar
os responsáveis que jogam entulhos, folhas e
outros resíduos nas bocas de lobo, fundos de
vale, datas e terrenos vazios com base em
denúncia da própria comunidade;
Ampliar a fiscalização da aplicação das leis
ambientais, assim como, da educação
ambiental no âmbito do município
priorizando a zona rural;
Aumentar a fiscalização de queimadas
irregulares;
Fiscalizar o cumprimento da lei que
regulamenta a manutenção da área permeável

no município de Londrina, criando
mecanismos de punição para os infratores;
14. Notificar e dar prazos para que os
proprietários da APP rural recuperem áreas
degradadas, sob pena de multa;
15. Aplicar
a
legislação
ambiental
na
recuperação das pedreiras no Município.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Mudanças na legislação
Elaborar a lei de política integrada e plano de
gerenciamento de resíduos sólidos para o
município;
Suprimir da lei orgânica municipal a
possibilidade de doação de praças;
Garantir a aprovação do Código Ambiental
juntamente
com
o
Plano
Diretor
Participativo;
Garantir que as obras tenham continuidade
independente das mudanças de governo;
Elaborar lei especifica objetivando a
obrigatoriedade da coleta e separação do lixo
reciclável nas regiões já implantadas e a
implantação nas regiões ainda não
contempladas;
Estudar a possibilidade da destinação de 20
% das taxas, multas e recursos arrecadados
através da legislação ambiental, para projetos
e ações de recuperação e preservação
ambiental na área rural do município;
Adequar e fazer cumprir a legislação
específica para a padronização e identificação
de caçambas, carroças e bicicletas;
Proibir atividade industrial na Zona
Residencial.

Eixo 6 - Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
Garantir que o espaço público definido na
aprovação pelo IPPUL das diretrizes de
ocupação e parcelamento do solo destinado
ao serviço publico tais como equipamento de
saúde, educação, lazer, cultura, esporte, entre
outros, só possa ter a sua destinação alterada
com a aprovação do conselho municipal da
cidade, ouvidas as secretarias e conselhos
afins;
2. Estabelecer critérios de qualidade para os
equipamentos públicos;
3. Estabelecer critérios técnicos, sociais e
democráticos na escolha das áreas para a
construção dos equipamentos sociais, na
aprovação das diretrizes do parcelamento de
loteamento e regularização fundiária, sendo
realizadas
por
uma
comissão
de
acompanhamento dos técnicos das varias
secretarias;
4. Garantir a participação de técnicos e dos
Conselhos Municipais afins na escolha de
1.
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área mais adequada nos loteamentos novos
para equipamentos públicos e comunitários
locais, de maneira que esta venha a constituir
no futuro um complexo de atendimento
(saúde, educação, assistência social, cultura,
lazer, esporte e etc.) de fácil acesso para o
uso da população;
5. Potencializar e/ou adequar os espaços
públicos dos bairros conforme sua demanda;
6. Criar, ampliar e otimizar equipamentos
urbanos e espaços públicos de lazer,
recreação e esportes /ou ampliação de
equipamentos urbanos com prioridade para
crianças, adolescentes no contra turno escolar
e idosos, utilizando o direito de preempção;
7. Ampliar espaço físico e implantar novos
Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) com resolutividade e humanização
do atendimento;
8. Implementar e potencializar as estruturas
existentes e construir centros comunitários
onde houver necessidade, com controle da
comunidade sobre a sua manutenção;
9. Manter uma política de manutenção,
conservação, adequação das escolas públicas
municipais e cobertura de quadras de esporte
de todas as regiões de acordo com a demanda
e necessidade;
10. Construir Postos de Saúde com infraestrutura em todos os distritos necessitados.
Educação
1. Implantar creches em todos os distritos que
inexistem;
2. Proporcionar educação de qualidade para
crianças e adolescentes, articulando trabalho
com outras faixas etárias;
3. Criar centro de educação integral com
atividades diversificadas (cultura, esporte,
etc) integrado às instituições de ensino;
4. Criar escola técnica de agroindústria.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Cultura e Lazer
Promover a conservação do patrimônio
histórico-cultural utilizando o instrumento da
transferência de potencial construtivo com
prioridade para a área central e distritos;
Revitalizar, conservar e urbanizar as praças e
áreas verdes, equipando-as adequadamente;
Destinar uma área pública para realização de
grandes eventos no município;
Criar e manter áreas de lazer específicas e
melhor distribuídas no âmbito do município;
Construir pista de caminhada e ciclismo em
todos os distritos;
Melhorar a condição dos campos de futebol
(infra-estrutura e vestiários) onde existem e
construir onde não existem;
Disponibilizar estrutura itinerante de apoio
para festas rurais tradicionais (ex: banheiro,
tenda);

8.
9.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

Implementar centros culturais nas diversas
regiões;
Criar televisão pública com gestão
democrática, composta pelo poder público e
sociedade civil em canal aberto.
Segurança pública
Estabelecer diretrizes e políticas para a área
de segurança pública;
Garantir a estrutura de entorno das feiras da
lua e demais feiras, (iluminação viária e
arborização das ruas) para melhorar as
condições de segurança;
Implantar um sistema de vigilância por
câmeras para garantir a segurança em áreas
públicas, especialmente no calçadão e nos
semáforos;
Implementar patrulhamento contínuo em
todos os distritos, em forma de rodízio, de
preferência com policiais do 5 º batalhão.
Saúde
Ampliar o horário de atendimento das UBS
onde se faz necessário;
Implantar policlínicas na região norte, sul e
leste;
Implantar o atendimento odontológico para
adultos e descentralizar os CEO (Centro de
Especialidade Odontológica) de acordo com
as necessidades das regiões.
Habitação
Recepcionar as propostas da Conferência da
Habitação quanto às questões referentes à
habitação e áreas de interesse social;
Construir moradias com infra-estrutura
completa nos distritos conforme demanda e
necessidades;
Incentivar loteamentos, inclusive de
interesse social, na Zona urbana dos
distritos, com a infra-estrutura adequada.

3.3 – Moções aprovadas
Os delegados presentes na plenária da I
Conferência do Plano de Diretor Participativo de
Londrina aprovaram por unanimidade as
seguintes moções:
Agradecimentos
Ö À Metropolitana/CEUB que cedeu o espaço
para a realização do evento;
Ö Aos funcionários públicos e estagiários que
contribuíram para a realização desta
Conferência;
Ö Ao CEAL pelo apoio ao evento.
Apoio
Ö Aos moradores dos Jardins Mediterrâneo
e Tucanos, que contestam ocupação irregular
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Ö
Ö

Ö
Ö

dda área da Associação
A
C
Cristã
de Moços
(A
ACM) por parte
p
do Cenntro Universitário
F
Filadélfia
(UN
NIFIL), com o respaldo das
reespectivas asssociações e parecer téccnico
faavorável do IPPUL e veem lutando pelo
cumprimento da
d lei de zoneaamento;
a moradorees do Bairro União
aos
U
da Vittória
III, para a connstrução de ceentro comunitário
n área da antiga COHAB;
na
A
Apoio
aos moradores
m
da região da Saul
S
E
Elkind,
para a proibição dee eventos de mais
m
d um dia naaquela regiãoo, destinando um
de
loocal específiico para evventos de maior
m
d
duração;
A moradorees do Conjun
Aos
nto Farid Lib
bos e
b
bairros
adjaccentes, para a construçãoo de
C
Centro
Comunnitário na regiãão;
A
Apoio
para a priorização da execuçãoo das
seeguintes obraas públicas:
1. Duplicaçãão e/ou alarggamento das ruas
Humaitá, Paraíba, Goiáás, Bolívia, Ittajaí,
Solimões e Araguaia e das avennidas
Maringá, Duque de Caxias,
C
Guilheerme
de Almeidda,
2 Praça ao lado
2.
l
da passarrela da Vila Yara,
Y
próximo ao
a Detran
3. Interligaçãão da Av Saul
S
Elkind com
Cambe; da
d Av Pref. Milton
M
Ribeiroo de
Menezes com Av Carrlos Strass e Av.
Angelina Vezozo;
V
4 Construçãão de acostam
4.
mento das viaas de
acesso aoss distritos

Sugesstão da plenáária
Ö A Plenária da I Conferênciaa do Plano Dirretor
P
Participativo
encaminha ao Consselho
M
Municipal
de Segurança a sugestão quue se
d
desenvolvam
a
ações
para a reintegração dos
p
presidiários
naa sociedade, attravés do trabbalho
d
destes
na exxecução de obras públicas
inndustriais e coomerciais.

Análiise e gráfficos da distribuição
d
propoostas pelos eixxos e sub-eixoos

Eixo 1 - Susteentabilidade parra o desenvolviimento
urbano, ruraal, e regional

13%
32%

11%

10%
11%

6
6%
17%

Planejamento e geestão
P
P
Proteção
ambientaal
Á
Áreas
verdes e arb
borização
P
Produção
agrícolaa
In
ndústria, comérciio e turismo
G
Geração
de empreego e renda
C
Capacitação
e quaalificação

As propostas
p
quue dizem resspeito aos
conselhos sãoo majoritáriass no eixo 2 (35%). O
controle sociaal ocupa a 2ªª colocação, com 31%
das propostass. Na 3ª está o acesso à in
nformação,
com 23%, e por
p último a intersetorialid
dade, com
11% das proppostas.

Eixo 2 - Gestão democrática da cidad
de

11%
35%
23%

das
31%

Dentro doo eixo 1 a maaior concentrração
de proopostas ficou no sub-eixo do
d planejamennto e
gestãoo, com 32%. Áreas
Á
verdes e arborização vêm
em 2ºº lugar, com 17%
1
das proppostas. A 3ª maior
m
preocuupação foi coom capacitação e qualificação
(13%)). Empatadas na 4ª posiçãoo estão a protteção
ambieental e a geraação de empreego e renda, com
11% das
d propostas cada. Depois vêm as propoostas
relativvas à indústriaa, comércio e turismo (10%
%), e
por último,
ú
as relaacionadas à produção
p
agríícola
(6%).

Conselhos
Controle social
Acesso à infoormação
Intersetoriedaade

No eixo 4 a m
maior preocup
pação dos
delegados preesentes na 1ª C
Conferência do PDPML
foi com trânnsito e sistem
ma viário, sub
b-eixo que
reúne 43% das
d propostas.. O transportee coletivo
está em 2º luggar, com 15%
% das propostaas, seguido
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de peertinho pelos resíduos sóliidos urbanos, que
tiveraam 14% das propostas.
p
A pavimentação
p
oea
drenagem urbana ficaram empaatadas, com 12%
das prropostas cada.. Também em
mpatados ficaraam a
iluminnação públicaa e o saneamennto básico.

Eixo 6 - Equipamenttos sociais: públicos,
comunittários e habitaçãão de interesse social

9%

E
Eixo
4 - Infra-eestrutura de saneamento, energgia,
comunicação, sistemaa viário,
transsporte e mobiliddade

9
9%
31%
12%
%

14%
12%

27%

43%

12%

2
2%
2
2%
12%
%
15%

Trânsito e sistema viário
T
Pavimentação
Saneamento básico
o
R
Resíduos
sólidos urbanos
u

Tran
nsporte coletivo
Ilum
minação pública
Dren
nagem urbana

Equipamen
ntos públicos

Educação

Cultura e laazer

Segurança pú
ública

Saúde

Habitação

A fiscalização foi o teema que merreceu
mais propostas
p
no eixo 5 (38%),, seguida do uso
u e
ocupaação do soloo (23%), daas mudançass na
legislaação (21%), das questõões relativas ao
Estatuuto da Cidadde (13%), e dos estudoss de
impaccto de vizinhannça (5%).
Eixo 5 - Legiislação urbanísttica e ambiental

13%
%
2
21%

5%

23%
38%

Estatu
uto da cidade
Estudo
o de impacto de vizinhança
v
Uso e ocupação do solo
o
Fiscallização
Mudan
nças na legislação

No eixo 6 foram os
o equipameentos
públiccos em geral que reuniram
m mais propoostas
(31%)), seguidos peelos equipameentos nas áreaas de
culturra e lazer (27%
%), educação (12%), segurrança
públicca (12%), saúdde (9%), e habbitação (9%)
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1.4.5 - Comparação entre os Resultados das Pré-Conferências e da 1ª Conferência do Plano Diretor
Participativo (Plano Adulto)
Quadro comparativo: eixos e sub-eixos
PréConferências

Conferência

116

63

30
29
10
13
22
9
3

20
7
11
4
6
7
8

54

26

10
23
10
11

9
8
6
3

Eixo 3: Código de obras e de posturas

4

5

Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento, energia

118

51

52
21
12
3
7
9
14

22
8
6
1
1
6
7

103

39

5
10
19
46
23

5
2
9
15
8

64

33

25
10
21
3
2
3

10
4
9
4
3
3

459

217

EIXOS e SUB-EIXOS TEMÁTICOS
Eixo 1: Sustentabilidade para o desenvolvimento
Planejamento e gestão
Proteção ambiental
Áreas verdes e arborização
Produção agrícola
Indústria, comércio e turismo
Geração de emprego e renda
Capacitação e qualificação
Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Conselhos
Controle social
Acesso à informação
Intersetoriedade

Trânsito e sistema viário
Transporte coletivo
Pavimentação
Iluminação pública
Saneamento básico
Drenagem urbana
Resíduos sólidos urbanos
Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Estatuto da cidade
Estudo de impacto de vizinhança
Uso e ocupação do solo
Fiscalização
Mudanças na legislação
Eixo 6: Equipamentos sociais
Equipamentos públicos
Educação
Cultura e lazer
Segurança pública
Saúde
Habitação
TOTAL DE PROPOSTAS
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Nota-se quue houve, na conferência,
c
u
uma
redução expressivaa do número de propostass na
maiorria dos eixoss e sub-eixoss. Em alguns, no
entantto, houve aum
mento, e em ouutros mantevee-se
o meesmo número de propostaas. No conjunnto,
porém
m, diminuiu praticamente pela metadee a
quantidade de proppostas. Colocaando lado a lado
l
os ressultados num
méricos das prré-conferênciaas e
da connferência, tem
mos...
Gráfiicos e interprretação
Os gráficoos a seguir prroporcionam uma
u
visão mais clara das transform
mações ocorriidas
entre as pré-confeerências e a conferência do
PDPM
ML, em cada um
u dos eixos e sub-eixos.
Comparaçãão por eixos tem
máticos:
Pré-conferrências e I Confferência
E
Equipamentos
socciais:
púúblicos, comunitáários e
h
habitação
de interresse
social

classificaçãoo: eixo 5 em 33º lugar, o 6 em
e 4º, o 2
em 5º e o 3 em 6º. Este eeixo (3) foi o único em
que houve aumento
a
do núúmero de propostas, de
4 para 5. Diiminuiu bastannte a distância entre os
eixos 5 e 6. Na fase das ppré-conferênccias era de
103 para 64 propostas, e nna conferênciaa passou a
ser de 39 paara 33. As muudanças foram
m maiores
nos sub-eixoos, como vereemos mais ab
baixo. De
modo geral, o que houve na conferênciia foi uma
reavaliação, pelos gruppos temático
os,
das
propostas feeitas nas préé-conferênciaas, o que
resultou num
ma espécie dee filtragem (fu
usão e/ ou
eliminação de parte delas). As que
permaneceraam, como já foi dito, sãão as que
deverão guiiar o planejamento mun
nicipal —
urbano e ruraal— nos próxiimos 10 anos..
Vejamos agora, eem cada eixo temático,
como estavaam e como fficaram distriibuídas as
propostas pelos sub-eixos..
Coomparação por sub-eixos temááticos:
Prré-conferências e I Conferênciaa
Eixo 1: Suustentabilidade ppara o desenvolvimento
urbano, ruraal e regional

Leegislação urbanísstica e
ambiental

Capacitaçção e
qualificaação

Infra-estrutura dee
saneaamento, energia, comu
nicação, sistemaa
viiário, transporte e…

Geração de
d
emprego e reenda
Indústria, com
mérci
o e turismo
o

Código de obraas e de
posturas

Produção agríícola
G
Gestão
democrátiica da
cidade
Áreas verd
des e
arborizaçção
Sustentabilidade para
S
p o
desenvolvimen
nto
u
urbano,
rural e reg
gional

Proteeção
ambieental
0

Pré-conferêência

5
50

100

1
150

C
Conferência

A diminuiição do númeero de propostas
não im
mplicou em alterações
a
muuito significatiivas
na ordem de classsificação dos eixos temáticcos.
Houve apenas a innversão dos eixos 1 e 4: Na
etapa das pré-connferências o eixo 4 (innfraestrutuura) ocupava o 1º lugar, com
m 118 proposstas,
quasee empatado coom o eixo 1 (sustentabiliddade
para o desenvolvvimento), quee estava na 2ª
posiçãão, com 116 propostas. Na
N conferênciia o
eixo 1 tomou a diaanteira, deixanndo o eixo 4 em
2º luggar no rankingg, e aumentouu a distância enntre
eles: de 116/118 para
p
63/51. Os
O demais eiixos
mantiiveram-se coom a mesm
ma ordem de

Planejamen
nto e
gestão
0
Pré-conferências

20

40

Conferênccia

No eixo 1, pllanejamento e gestão
permaneceu na 1ª coloccação, mas a proteção
ambiental caiu
c
da 2ª ppara a 4ª, já
j que a
quantidade de propostass caiu de 29
9 para 7.
Cresceu a preocupação com áreas verdes e
arborização, que teve suass propostas au
umentadas
de 10 para 11, ficando em
m 2º lugar no eixo. A 3ª
posição, quee era do sub-eixo relativo à indústria,
comércio e turismo, com
m 22 proposttas (agora
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com 6,
6 em 5º lugarr), passou parra a capacitaçãão e
qualifficação, que subiu de 3 parra 8 propostass. A
produução agrícola caiu
c
da 4ª parra a 6ª posiçãoo, e
a gerração de empprego e rendda, inversamente,
subiu da 6ª para a 4ª,
4 lado a ladoo com a proteeção
ambieental.
Comparaçção por sub-eixxos temáticos:
Pré-coonferências e I conferência
c
Eixo 2: Gesstão Democráticca da Cidade

para 1), o que
q o colocouu na última posição
p
do
eixo, junto coom a iluminaçção pública.
Compparação por suub-eixos temáticcos:
Prré-conferências e I Conferência
Eixo 4: Innfra-estrutura de
d saneamento, energia,
e
comunicaçãoo, sistema viáriio, transporte e mobilidade
Resíduos sólidos
s
urbanos

Drenagem uurbana
I
Intersetoriedade
Saneamento básico

Acessso à informação

Iluminação pública
p

Pavimeentação
Controle social
Transporte co
oletivo

Trânsito e sistema
s
viário
o

Conselhos

0
0

5

10

15

20

20

Préé-conferências
Pré- conferên
ncias

40
0

60

25
Conferên
ncia

Conferência

No eixo 2 (gráfico accima) o contrrole
sociall teve reduçção bastante expressiva do
númerro de propostas, tendo peerdido a primeira
colocaação para os
o conselhoss, que são, na
verdade, um dos innstrumentos doo controle soccial.
Na fase
f
das préé-conferênciass os consellhos
ocupaavam a 3ª possição no eixo,, empatados com
c
o aceesso à inforrmação, que permaneceu na
mesm
ma colocação. A intersetorrialidade tambbém
teve redução
r
expreessiva de propostas, passanndo
da 2ª para
p a e últim
ma posição.
O eixo 3 — código de obras e postuuras
— nãoo possui sub-eeixos.
No eixo 4 não houve grande alteraação
na ordem
o
de classificação
c
dos sub-eixxos.
Trânssito e sistemaa viário perm
maneceu com
m o
maiorr número de propostas,
p
vinndo em seguidda o
transpporte coletivo,, os resíduos sólidos
s
urbanoos e
a pavvimentação. A drenagem urrbana subiu uma
u
posiçãão (5ª para 4ªª), ficando laddo a lado com
ma
pavim
mentação. O saneamento
s
básico foi o teema
em quue mais foram
m reduzidas ass propostas (dde 7

Comparação porr sub-eixos temáticos:
C
Pré-conferênncia e I Conferência
Eixo 5:
5 Legislação urrbanística e amb
biental

Mud
danças na
legislação

Fisccalização

Uso e ocup
pação do
solo

Estudo de im
mpacto de
vizinhan
nça

Estatuto da
d cidade

0
Préé-conferência
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A fiscalizaação continuoou sendo o subs
eixo com
c
mais proopostas no eixxo 5. Nos dem
mais
houvee redefiniçãoo: Mudançass na legislaação
passouu da 2ª para a 3ª posição. Innversamente, uso
e ocuupação do soolo passou da
d 3ª para a 2ª.
Tambbém trocaram
m de posiçãão os sub-eiixos
relativvos ao Estatutto da Cidade (5ª
( para 4ª) e aos
estudoos de impactoo de vizinhança (4ª para 5ª).
No eixo 6 mantiveram
m-se nas mesm
mas
posiçõões os equipaamentos públlicos, ainda com
c
mais propostas,
p
segguidos pelos equipamentoss de
culturra e lazer e pelos
p
de educcação. Seguraança
públicca subiu umaa posição, teendo aumentaadas
suas propostas
p
de 3 para 4. Saúúde também teve
t
aumennto no númerro de propostaas, de 2 para 3,
3 o
que a colocou em 4º
4 lugar, juntoo com habitaçção,
m 3 propostas.
que see manteve com
Comparração por sub-eix
xos temáticos:
Pré-confeerências e I Confferência

1.5 - Para os que Virão
Umaa vez registraadas as expeectativas e
sugestões da população addulta para o futuro de
Londrina, passsemos àquelass daqueles (e daquelas!)
que nos sucederão, e que jjá mostraram, através do
Plano Diretor Jovem Partiicipativo, que querem, e
sabem, ser ciddadãos e cidadããs...

Como sei poouco, e sou po
ouco,
faço o pouuco que me ca
abe
me danddo inteiro.
Sabendo quue não vou verr
o homem que quero ser.
Já sofri o suficiente
ppara não engaanar a ninguém:
p
principalmente
e aos que sofrrem
na própria vida, a garra
da opressão,, e nem sabem
m.
Não tenho o sol escondido
o
no meu bolso de palavrass.
S simplesmente um homeem
Sou
para quem jjá a primeira
e desolaada pessoa
do singular - foi deixando
o,
devagar, ssofridamente
de ser, para ttransformar-sse
muito mais ssofridamente n primeira e pprofunda pesssoa
na
do pplural.

Eixo 6: Equip
pamentos sociais: públicos,
c
comunitários,
e habitação de innteresse social.
Habitação

Saúde

Segurança
pública

Não importa qque doa: é tem
N
mpo
de avançar de mão dada
c quem vai no mesmo rum
com
mo,
m
mesmo
que lonnge ainda esteeja
de aprendeer a conjugar
o verbbo amar.

Culttura e lazer

Educação

Equuipamentos
p
públicos
0

Pré-conferêência

10

20

C
Conferência

3
30

É tempo sobretudo
de deixar dde ser apenas
a solitáriaa vanguarda
de nós mesmos.
Se trata de iir ao encontro
o.
( Dura no peitoo, arde a límp
pida
verdade dos nossos erros. )
Se trata de abrir o rumo.
Os que virãoo, serão povo,,
e saber serão, lutand
do.
(Thiaago de Mello – Para os quee virão)
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